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L’agenda dels actes
culturals i esportius

Viu una gran festa de
Carnaval a Masquefa!

10,5

MILIONS
D’EUROS
EN INVERSIONS
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www.masquefa.org:
les notícies de la vila, amb un sol ‘click’
telèfons d’interès

Amb l’objectiu de mantenir informats els vilatans i vilatanes dels serveis i actuacions
de l’Ajuntament i dels diversos temes d’interès de Masquefa, l’Ajuntament ha potenciat
la secció de notícies de la seva pàgina web. Així, a www.masquefa.org hi trobareu les
notícies més destacades del Consistori i de la vila, actualitzades setmanalment. També
hi podeu consultar l’agenda d’activitats culturals i esportives del mes.
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Estalviar aigua a casa és senz

• Tanqueu les aixetes quan no feu
servir l’aigua. Una aixeta oberta
consumeix uns 10 litres cada minut.
• Repareu les aixetes que perdin aigu
a.
Una aixeta que degota pot perdre fins
a 30 litres al dia.
• Reduïu el cabal d’aigua de les aixetes
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Aquests dispositius s’enrosquen
en dutxes i aixetes i incorporen
un
mecanisme que barreja aire amb aigu
a.
Amb la mateixa pressió i el mateix
confort, s’aconsegueix un consum
fins a un 50% més baix.
• Si heu de canviar aixetes, poseu-n
e
de monocomandament.
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ACTUALITAT

‘MASQUEFA BATEGA’, NOVA
ETAPA EN LA REVISTA MUNICIPAL

XAVIER BOQUETE
Alcalde de Masquefa

MASQUEFA

batega

Teniu a les mans el primer número de
Masquefa batega. La revista d’informació
municipal i vilatana comença una nova etapa,
fruït de la voluntat de l’equip de govern de
donar continuïtat a una eina comunicativa
que s’ha demostrat eficaç, i al mateix temps
potenciar-la. Tot plegat amb l’objectiu
de respondre a una necessitat: millorar
la comunicació entre l’Ajuntament i els
vilatans i vilatanes. Amb aquest nou impuls,
la publicació renova continguts i imatge,
i incrementa el tiratge i la periodicitat.
Masquefa batega arribarà cada mes (amb
l’única excepció de l’agost) a totes les llars
de la vila i també als habituals punts de
distribució. Se n’editaran 4.000 exemplars
mensuals.
A la revista hi trobareu informació útil i de
proximitat. Hi podreu llegir aquells temes
que ens toquen de prop, que són el batec
de la nostra vila i el reflex d’un projecte
comú de poble i d’una identitat singular.
Alhora, Masquefa batega vol ser un exercici
de transparència, l’eina que doni a conèixer
als veïns i veïnes la gestió municipal, les
diverses actuacions que es duen a terme
des de l’Ajuntament amb la voluntat d’anar
construint una vila cada dia millor, una vila
on tothom pugui viure i treballar i, sobretot,
una vila on tothom se senti a gust.
La publicació també vol convertir-se en
l’altaveu de les nombroses iniciatives que
impulsen les entitats i els veïns i veïnes,
per afavorir, així, la participació i fer de
Masquefa un municipi que batega. La revista
inclou l’agenda de les activitats culturals
i esportives del mes, així com continguts
adreçats especialment als joves. Igualment,
incorpora, a la contraportada, un espai
dedicat al nostre teixit associatiu. Són
les associacions i les entitats, amb la seva
vitalitat inesgotable, les que han teixit la
història de Masquefa i continuen teixint el
nostre present i el nostre futur.
Masquefa batega vol també donar veu
als vilatans i vilatanes. És per això que us
convidem a aprofitar aquestes pàgines per
donar a conèixer les vostres impressions,
comentaris, idees i crítiques. Ho podreu
fer amb tota llibertat, i amb l’únic límit del
respecte a les persones i les institucions.
Tots els grups polítics amb representació
a l’Ajuntament hi podran publicar les seves
opinions cada tres mesos.
Us convidem a llegir-la i a gaudir-la.

“MASQUEFA
COMENÇA
A TENIR ARA
MOLTA VIDA”
Amb la proposta Masquefa
batega, el masquefí Luis Moreno
va guanyar el concurs participatiu
organitzat per l’Ajuntament per
escollir nou nom per a la revista
municipal. El concurs va ser un
èxit de participació, ja que els
vilatans i vilatanes van presentar
més de 200 propostes.
El guanyador va ser obsequiat
amb un ordinador portàtil. Luis
Moreno afirma que va decidir
prendre part en el concurs perquè
li va semblar “una bona idea per a
fomentar la participació vilatana”.
El nom Masquefa batega vol
reflectir “la nova etapa que sembla
que s’està vivint a Masquefa, que
comença a tenir molta vida”.
També pretén ser “un estímul
perquè els vilatans i vilatanes i els
polítics treballin conjuntament
per fer que Masquefa bategui
cada vegada amb més força i sigui
una vila cada dia més viva”.
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L’Ajuntament de Masquefa ha aprovat per a aquest any un pressupost de 17.691.422,55 euros.
Destaquen especialment els 10.520.249,85 euros que es destinaran a inversions

L’AJUNTAMENT INVERTIRÀ
FINS A 10,5 MILIONS
D’EUROS EN UNA
TRENTENA D’ACTUACIONS

Les obres d’urbanització
a Can Valls i El Maset, la
construcció del nou
consultori, la segona fase de
la biblioteca i el nou camp
de futbol, algunes de les
inversions més destacades

El capítol d’inversions experimenta un creixement de més del 150% respecte al 2007.
En total es faran més d’una trentena d’actuacions a la vila. L’Ajuntament invertirà
2.384.066,29 euros en obres de millora a les urbanitzacions Can Valls i El Maset; 1,5
milions d’euros en la construcció del nou CAP (consultori mèdic); 1.431.712,54 euros
en la segona fase de la nova Biblioteca Municipal, i 1.242.512,88 euros en l’ampliació
de Masquef@ula.
La partida d’inversions també destina 950.000 euros al nou camp de futbol; 428.010
euros al projecte de la xarxa de clavegueram del Maset, i 317.776,75 euros a les obres
d’urbanització del passeig de la Via i el carrer Joan Miró.
Igualment es destinaran 307.850,06 euros a la remodelació de parcs i jardins; 290.845,90
euros a la urbanització de la plaça dels Jocs, i 220.194,92 euros al projecte Masquefa
Digital. A més, s’invertiran 200.000 euros en la redacció de diversos projectes i la
direcció d’obres; 150.000 euros al Museu Cal Puig; 147.463,91 euros en la pavimentació
del camí del Torrentfondo; 134.113,68 euros en la redacció del projecte d’urbanització
del Sector Nord, i 120.657,55 euros en els mòduls per a l’ampliació de l’actual Centre
d’Atenció Primària (consultori mèdic).
D’altres partides destacades són la pavimentació de diversos carrers (100.000 euros);
les inversions en el subministrament d’aigua (100.000), l’adequació del terreny de les
escoles (70.000), les obres al Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya
(60.000) i les millores a la pista de l’Alzinar (54.940, 63).
El pressupost també preveu la redacció de la modificació del Pla General (50.000
euros), la millora de l’enllumenat públic (30.000), l’adequació de la capella del Roser
(22.461) i la redacció del projecte d’urbanització de la plaça de l’Estació (20.000).
Finalment es destinen 35.000 euros al mobiliari i la centraleta de la policia, 15.000 als
nínxols del cementiri, 10.000 euros a la renovació de la instal·lació elèctrica de Ràdio
Masquefa, 6.680 a la centraleta de l’Ajuntament i 6.000 a un nou transmissor per a la
ràdio. També se subvencionen les entitats amb un total de 195.000 euros.
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ELS NÚMEROS DE CADA DEPARTAMENT
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EL PRESSUPOST
MUNICIPAL FA
UNA APOSTA
DECIDIDA PEL
MEDI AMBIENT
En el ple d’aprovació del pressupost municipal d’aquest 2008, l’alcalde de Masquefa,
Xavier Boquete, va destacar “la gran aposta” que l’equip de govern fa en l’àrea de
Medi Ambient. En aquest sentit, Boquete va explicar que en el pressupost d’aquest
any es reserven diners per a la implantació de la recollida de la fracció orgànica a la
vila, la qual es posarà en marxa aquest mateix 2008.
També va subratllar que es crea una partida destinada a subvencionar la instal·lació
d’ascensors en habitatges de Masquefa. Segons va afirmar l’alcalde, aquesta partida
s’anirà incrementant amb part dels diners que s’obtinguin amb les multes que s’hagin
de posar als vilatans i vilatanes per comportaments incívics.
Els números municipals es van aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern
(Convergència i Unió i Partit Popular), amb el vot contrari del Partit dels Socialistes
de Catalunta i amb les abstencions d’Esquerra Republicana i l’Entesa per Masquefa.
El PSC va justificar el seu vot contrari al pressupost en considerar-lo “inflat”.Va posar
en dubte que s’aconsegueixi la xifra pressupostada d’ingressos de l’Estat. I també va
qüestionar que arribi el mig milió d’euros, per a fer un nou centre tecnològic a
la Rogelio Rojo, que el grup de Convergència i Unió a Madrid va aconseguir dels
pressupostos de l’Estat. En canvi l’alcalde va afirmar que CiU li ha confirmat que
aquesta partida ha estat definitivament aprovada.
ERC va anunciar que inicialment pensava votar en contra dels números municipals,
però finalment va abstenir-se en la votació a canvi de demanar al govern que es
comprometi a fomentar la participació dels vilatans i vilatanes en l’elaboració
d’algunes partides del proper pressupost municipal.
Per la seva banda, l’Entesa per Masquefa va argumentar la seva abstenció dient que
“el pressupost és un treball i una decisió de l’equip de govern”.

PARCS I JARDINS
97.500,00€

COMUNICACIONS
61.400,00€

NOVES TECNOLOGIES
111.797,64€
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PRÉSTECS
883.718,74€

SERVEIS SOCIALS
159.613,09€

MEDI AMBIENT
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343.613,05€
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ESPORTS
240.236,23€

CULTURA
225.429,16€

EDUCACIÓ
1.007.534,89€

SERVEIS
844.673,47€

GOVERNACIÓ
662.370,32€

ADMINISTRACIÓ
997.083,72€
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MASQUEFA
DEMANA MÉS
DE 3 MILIONS
AL PUOSC PER
A 8 ACTUACIONS
D’altra banda, l’Ajuntament de
Masquefa ha sol·licitat al Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) del Govern
de la
Generalitat subvencions per a un
import total de 3.119.063,89 euros.
Aquestes ajudes contribuiran a
finançar vuit actuacions a la vila
durant el període 2008-2011.
Les actuacions previstes i l’ajuda
demanada per a cada actuació
són les següents: la urbanització
dels carrers del Sector Nord
(650.000 euros); la millora de la
jardineria i les zones verdes i parcs
(200.102,54); l’adequació de la
travessera de Masquefa (500.000);
la urbanització de la plaça Josep
M. Vila (425.363,51); la piscina
coberta (427.741,57); l’adquisició
del solar Serra de Can Parera
(20.000); la segona fase de la
biblioteca municipal (715.856,27), i
l’obra d’adequació de la travessera
de La Beguda Alta (180.000).

NOTÍCIES

Un Nadal de circ i en família

Els Reis Mags visiten Masquefa i La Beguda
amb vestits nous i carregats de regals i sorpreses
Masquefa va viure un Nadal molt especial. La màgia del circ es va instal·lar a la vila amb
la companyia Tot Circ, una de les grans novetats de l’agenda nadalenca. Grans i petits
van gaudir en família d’un taller en què van aprendre diverses tècniques circenses
i van exhibir les seves habilitats amb els malabars, damunt d’un trapezi o amb les
xanques. També van riure de valent amb l’espectacle Heeyy, en què els pallassos
Tastacirc i Tastet van fer gala d’un particular sentit de l’humor i van demostrar la
seva traça en números de risc, com ara els malabars amb foc o els equilibris sobre
un prim cable situat a dos metres d’altura.
Una altra celebració molt esperada va ser l’arribada dels Reis Mags, els quals van
visitar Masquefa i La Beguda mudats amb nous vestits i carregats de regals i 700 quilos
de caramels. Acompanyats de patges i patgeses, una vintena dels quals també lluïen
noves vestimentes, i amb el Patge Viu-Viu i el personatge Sreck al capdavant, Melcior,
Gaspar i Baltasar van dur els seus millors desitjos als nombrosos nens i nenes que
els van rebre al carrer. L’Associació de Comerciants i Serveis i la Cofradía del Cristo
Crucificado y Nuestra Señora de los Dolores van sumar-se a la festa amb les seves
carrosses. Als Reis d’Orient se’ls va lliurar les claus de Masquefa i La Beguda perquè
poguessin entrar a les cases i deixar-hi els regals. L’Ajuntament agraeix a la Comissió
de la Cavalcada dels Reis i a totes les persones, entitats i empreses col·laboradores
el seu suport per fer possible, un any més, la màgica nit de Reis.
Les festes de Nadal a Masquefa també van incloure un caga-tió organitzat per
l’Associació de Comerciants i Serveis, el tradicional concert de Sant Esteve, una
sessió de cinema infantil a l’Alzinar, la popular festa de Cap d’Any a la Rogelio Rojo
i un conta-contes a la biblioteca.
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L’Ajuntament
destina el 0,7%
del pressupost a
projectes solidaris
Masquefa dedicarà el 0,7% dels ingressos
municipals del pressupost del 2007
a projectes de desenvolupament en
països desafavorits. D’aquesta manera,
el Consistori destinarà 3.000 euros
al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament per a la construcció
d’un centre sanitari a Dingiri, a Gàmbia,
i 2.500 euros a la Fundació Intermón
Oxfam per a un projecte d’abastament
d’aigua. També aportarà 2.500 euros
a la ONG Sant Sadurní Ajuda al
Desenvolupament per a la construcció
d’una escola taller a Hombori (Mali);
3.000 euros a la Fundación para la
Cooperación Solidaria Familias Unidas
per a la rehabilitació d’habitatges en
barris marginals de la localitat d’Estela
(a Nicaragua), i 1.600 euros a Humana
España per a l’apadrinament de
professors. Així mateix, l’Ajuntament
pagarà la quota anyal al Fons Català de
Cooperació (750 euros).

Concessió
de diverses
subvencions
El Departament deTreball de la Generalitat
ha atorgat a l’Ajuntament de Masquefa
una subvenció de 27.045,55 euros per
a la contractació d’un Agent d’Ocupació
i Desenvolupament Local (AODL), el
qual realitzarà tasques relacionades
amb les Tecnologies de la Informació i
la Comunicació. El Consistori també ha
rebut una subvenció de 2.732 euros del
Govern català per a l’escolarització a la llar
d’infants de nens i nenes de 0 a 3 anys que
es trobin en situacions socioeconòmiques
desafavorides.
L’Ajuntament
regula
aquestes aportacions en les ajudes que
atorga a les famílies. A més, la Diputació
de Barcelona ha concedit a l’Ajuntament
una subvenció de 321 euros per a finançar
el 50% del transport de la visita que els
alumnes de sisè curs de primària del CEIP
El Turó faran al Parc Natural del Garraf.
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L’Ajuntament
s’ha hagut de
gastar 60.000
euros per
culpa d’actes
vandàlics
L’Ajuntament de Masquefa s’ha vist
obligat a gastar durant l’any 2007
més de 60.000 euros per arreglar els
desperfectes que alguns incívics han
provocat en equipaments municipals,
parcs, jardins i mobiliari públic de la vila.
A causa d’aquests incomprensibles actes
vandàlics, que són obra d’un reduït grup
de persones, el Consistori ha de fer front
a una despesa absolutament innecessària
amb els diners de tots els masquefins i
masquefines.
És per això que els responsables
municipals fan una crida a la col·laboració
dels vilatans i vilatanes. Així, demanen
a tothom que sigui testimoni d’una
bretolada que avisi de seguida els agents
de la Policia Local per tal de poder
eradicar, entre tots, aquestes lamentables
actituds. L’Ajuntament ja ha pres les
mesures oportunes per evitar que
aquestes situacions es tornin a repetir.
D’altra banda, cal destacar que el jutjat
d’Instrucció núm. 2 de Martorell ha
condemnat un jove vilatà de Masquefa al
pagament d’una indemnització de 1.967
euros i a 3 dies de treballs a la comunitat
per actes vandàlics.

Condemnat un vilatà a
pagar una indemnització
de 1.967 euros i a 3 dies
de treball a la comunitat
per actes vandàlics
El Consistori demana
als vilatans i vilatanes
que siguin testimonis de
bretolades que alertin de
seguida la policia

NOTÍCIES

L’alcalde
reclama en un
debat a TV3 que
el Govern pagui
tot el transport
dels escolars
L’alcalde de Masquefa i president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier
Boquete, va ser al programa “Els matins” de TV3 per participar en un debat sobre
la problemàtica del transport escolar no obligatori. Boquete va reclamar que la
Generalitat pagui tot el transport dels alumnes que estudien al municipi però que
viuen en urbanitzacions i nuclis allunyats.
El Govern ha congelat, des del 2003, els diners per al transport escolar no obligatori.
Això obliga cinc ajuntaments anoiencs a pagar aquest curs 234.000 euros, 140.000
dels quals el de Masquefa, perquè el cost no repercuteixi en les famílies. L’alcalde
va recordar que aquest servei “és competència de la Generalitat”, la qual “l’ha
delegat als Consells sense dotar-los dels diners suficients”. També va denunciar
“la manca de voluntat política” de la Generalitat, ja que el marc legal preveu que el
Govern pagui el servei si hi ha consignació pressupostària, i ho va comparar “amb
un hipotètic traspàs de Rodalies, però sense recursos”. Per a Boquete, el Govern
“castiga els pobles que han comès l’únic pecat de créixer”. El nombre d’alumnes
que usen aquest servei a l’Anoia ha crescut un 42%. En molts casos els alumnes no
poden anar a peu ja que han de passar per marges o terrenys sense enllumenat.

“Et porto!”: compartir el cotxe
per anar a treballar o estudiar
“Et porto!” és un nou servei municipal
perquè 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 encaixin amb les
seves necessitats. Els anuncis es poden
posar personalment a l’Àrea de Serveis Personals (C/ Crehueta, 33), per telèfon
(93 772 78 36) o per correu electrònic (donatunaoportunitatmasquefa.net).
Aquest nou servei és una iniciativa del programa de l’Ajuntament de Masquefa
“Donat una oportunitat”, el qual duu a terme diverses actuacions per afavorir
l’accés de les dones al món del treball. Moltes dones no disposen de carnet
de conduir o no tenen vehicle propi, la qual cosa els representa una important
dificultat a l’hora d’anar a la feina. De tota manera, el servei “Et porto!” no
s’adreça només al col·lectiu de dones, sinó que en pot fer ús tothom que
vulgui compartir vehicle per anar a treballar o estudiar.

Aquests són alguns dels principals projectes en què treballa
l’actual equip de govern: el nou Centre d’Atenció Primària,
la pista poliesportiva coberta, l’institut d’ensenyament
secundari, un nou centre d’educació infantil i primària, la
piscina coberta, un gran parc urbà i la construcció d’un nou
camp de futbol amb gespa artificial. Aquestes actuacions han
de permetre dotar els vilatans i vilatanes de nous i millors
equipaments i serveis, amb l’objectiu de contribuir a millorar
la seva qualitat de vida.

LA MASQUEFA QUE VE

1- CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (consultori mèdic)
2- PISTA POLIESPORTIVA COBERTA
3- INSTITUT D’ENSENYAMENT SECUNDARI
4- CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
5- PISCINA COBERTA
6- PARC URBÀ
7- NOU CAMP DE FUTBOL

NOTÍCIES
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Ràdio Masquefa (100.5 FM)
estrena nous programes

Taxi adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda

A partir del 4 de febrer Ràdio Masquefa amplia la graella amb
nous programes. Així, de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí,
s’emet el magazine d’informació i entrevistes “Els matins de Ràdio
Masquefa”, conduit per Darío Muhi. A més, cada divendres a la nit
(de 10 a 11) es fa “Nit a les golfes”, un espai en què Muhi tracta
un tema monogràfic ambientat amb música. També s’estrena el
programa“Premsa Jate”, en què les col·laboradores Montse i
Vanessa repassen la premsa en clau satírica, els dilluns i divendres,
de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda.
Una altra novetat és l’espai “Cuina en directe”. Conduït per Montse
i Vanessa, s’emet els dimarts i dijous, de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la
tarda. Finalment, l’emissora municipal estrena “L’hora del conte”,
que es fa de dilluns a divendres, de les 8 a ¼ de 9 del vespre. A
més d’aquests programes, el diumenge s’emet el “Magazine cap de
setmana”, a càrrec de Manuel Roldán, i els dimecres el programa
de sardanes “Aquí i Ara”, de Montse R. L’emissora inicia una nova
etapa, amb la coordinació de Darío Muhi, en què es potenciarà la
programació pròpia. Ràdio Masquefa us convida a col·laborar-hi.
Els interessats podeu passar per l’emissora els matins, trucar al 93
772 67 94 o escriure a radiomasquefa@masquefa.net.

Aquests dies ha iniciat el servei un taxi adaptat per al transport
de persones amb mobilitat reduïda. El vehicle, que té un dispositiu
especial per a l’accés de persones amb cadires de rodes, té
capacitat per a 8 passatgers, a més del conductor. El taxi adaptat
funciona les 24 hores i fa trajectes tant dins de Masquefa com
fora. Els interessats poden trucar al 648 65 90 09.

L’Equip d’Atenció a la Dona L’Esplai Giravolt fa 12 anys
El Centre d’Esplai Giravolt va celebrar el dotzè aniversari amb
amplia el servei a la vila
L’Equip d’Atenció a la Dona (EAD) de Dones amb Empenta,
integrat per una psicòloga i una advocada, amplia a partir
d’aquest mes el servei a Masquefa amb la incorporació d’una
informadora. L’EAD realitza tasques de suport, informació
i orientació a aquelles dones que ho demanen per qüestions
personals, emocionals o familiars. Des del maig, la psicòloga i
l’advocada atenen, cada primer dilluns de mes, de 4 a 7 de la
tarda, a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament, les usuàries
que sol·liciten cita prèvia. Es pot demanar hora a l’Àrea de
Serveis Personals o al telèfon 63 63 65 63 1.
A partir d’ara, la informadora atendrà, també cada primer
dilluns de mes, de 4 a 7 de la tarda, les dones que es dirigeixin
a l’Àrea de Serveis Personals sense cita prèvia. Els farà les
primeres entrevistes d’acollida, els proporcionarà informació
i assessorament, i les derivarà als diferents recursos i serveis
especialitzats que poden donar resposta a les seves necessitats.

un espectacle d’animació infantil i una xocolatada oberts a tots
els nens i nenes. L’espectacle va anar a càrrec del conegut músic,
cantant i comunicador Noè Rivas i van assistir-hi una setantena
d’infants i familiars, els quals van participar activament. Noè
Rivas va preparar als assistents dotze proves, una per cada any
de l’entitat. Entre d’altres, els participants van ballar diverses
disciplines, com rock and roll o rumba.
GIRAVOLT

ANUNCI
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 20 de desembre de 2007, va acordar aprovar inicialment la creació i constitució
del Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord, així com els estatuts del Consorci. L’anterior acord
inicial, així com el text dels estatuts del Consorci, restarà exposat al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la
Província. Durant el període d’exposició pública, els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat
restarà definitivament aprovat.
Masquefa, 10 de gener de 2008

febrer 08

l’agenda
(per a més informació,
vegeu la pàgina 12)

Dia 9 de febrer,
Rua i festa de Carnaval

Dies 7, 8 i 9 de febrer,
concurs de disfresses
de comerços
i aparadors locals

CARNAVAL 08

CURSOS GRATUÏTS
PER A ADULTS

3a sessió.
23 de febrer, a les 17h,
a la Biblioteca
Les claus del franquisme.

16

dissabte

Cada 15 dies, els dijous
de 21,30 a 23h

TALLER DE CREIXEMENT
PERSONAL

Xerrada mensual:
Com fer cursos d’informàtica on-line.
De 10 a 13h.
Més informació: 93 772 58 23 o
masquefaula@masquefa.net

Cursos i tallers febrer:
Curs Ms. Word avançat (matí)
Curs Windows avançat i Power
Point (tarda)
Dia 6: taller Hotmail
Dia 13: taller Messenger
Dia 20: taller Buscar viatges per
internet
Dia 27: taller Google Earth

CENTRE TECNOLÒGIC I
COMUNITARI Masquef@ula

PROVES D’ACCÉS CFGM
Dimecres de 19 a 20.30h

3r i 4rt d’ESO
GRUP A: dimarts i dijous de 17.30
a 19h
GRUP B: dimarts i dijous de 19 a
20.30h

Per a més informació, a la Torre dels Lleons (Serveis Personals) o al 93 772 78 36.

1er i 2n d’ESO
GRUP A: dilluns de 17.30 a 19h i
dimecres de 16 a 17.30h
GRUP B: dilluns de 19 a 20.30h i
dimecres de 17.30 a 19h

REFORÇ ESCOLAR
I TÉCNIQUES D’ESTUDI

Alfabetització
Dilluns i dimecres, de 18 a 19.30h
Neolectors
Dimarts i dijous, de 18,15 a 19,45h

Català nivell C
Dimarts i dijous, de 20 a 22h.

Català nivell B
Dilluns i dimecres, de 19.30 a
21.30h.

CURSOS DE CATALÀ
Català elemental i bàsic
Dimarts i dijous, de 19.45 a 21.45h

CURS DE CATALÀ BÀSIC
Adreçat principalment a dones
aturades.
De 9.15 a 11.15h
Inici 5 de febrer

2a sessió.
9 de febrer, a les 17h,
a la Biblioteca
La Guerra Civil Espanyola.
Xerrada i debat

1a sessió.
2 de febrer, a les 17h,
a la Biblioteca
Cine-forum.
Projecció del film Morir en
Madrid (França, 1963).

Guerra civil i franquisme

Cada
dimarts i
divendres

cursos

Aquesta informació s’ha tancat el 15 de gener i es va modificant d’acord amb les dades rebudes de les institucions i entitats organitzadores.

A partir d’aquest gener, les activitats culturals, festives i esportives que fins ara apareixien al butlletí Un tomb es publicaran, cada mes, en la revista municipal
Masquefa batega. 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.

dissabte

9

dissabtes

2
9
23
CAFÈS AMB
HISTÒRIA

cultura i festes

esports
CLUB PETANCA MASQUEFA
Dissabtes, a les 17.30h,
Campionat obert.
CLUB HOQUEI STICK MASQUEFA
09/febrer – 10.00h Benjamí “E”
C.H. STICK MASQUEFA – H.P. TONA
9/febrer – 11.00h Alevi “D”
C.H. STICK MASQUEFA – LAYS C.H.
MATARO “B”
23/febrer – 10.00h Benjamí “E”
C.H. STICK MASQUEFA – C.P. TARADELL
23/febrer – 11.00h Aleví “D”
C.H. STICK MASQUEFA – C.H.P. BIGUES I RIELLS “B”

22/febrer – 21.45h Grup B Sènior
C.P. MASQUEFA – C.H. CANET
23/febrer – 12.00h Grup D Infantil
C.P. MASQUEFA – IGUALADA H.C. “A”
23/febrer – 13.00h Grup A Aleví (Fe)
C.P. MASQUEFA – MOLLET H.C.
EEM BÀSQUET MASQUEFA
02/febrer – 16h
Grup 1 Cadet Masculí Fase Regular
Nivell C-2
EEM MASQUEFA – C.B. LA MERCE - 2
09/febrer – 16h
Grup 1 Cadet Masculí Fase Regular Nivell
C-2
EEM MASQUEFA – BASQUET E.C.
PIERA
09/febrer – 17.30h
Grup 2 Sots 21 Masculí Nivell “A-2”
EEM MASQUEFA – C.B. SANT SADURNI

02/febrer – 12h Grup 15 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” – IGUALADA, C.F.
“A”

02/febrer – 12h Grup 31 Benjamí 7 A
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” – IGUALADA, C.F. “C”

02/febrer – 13h Grup 17 Prebenjamí B
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “B” – Pª BARC. SAMT
VICENÇ HORTS “B”

02/febrer - 18.30h Grup 11 Tercera Categoria Territorial
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” – SANT SADURNI
D’ANOIA PMPC “A”

03/febrer – 10h Grup 7 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” – PRAT,A.E.“B”

03/febrer – 12h Grup 12 Segona Categoria Territorial
MASQUEFA, F.C.“A” – RIUDEBITLLES, C.D.“A”

09/febrer – 10.15h Grup 32 Aleví
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” – BASE ESPIRALL_
LES CLOTES, C.F.

09/febrer – 19h
Grup 3 Júnior Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – C.B.VALLIRANA

09/febrer – 12h Grup 15 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” – SITGES, U.E. “A”

02/febrer – 09.00h Grup E Prebenjamí A
C.P. MASQUEFA – JESUS, MARÍA Y JOSÉ “A”

23/febrer – 16h
Grup 1 Cadet Masculí Fase Regular Nivell C-2
EEM MASQUEFA – C.B. ESPARRAGUERA “B”

CLUB PATÍ MASQUEFA

02/febrer – 10.00h Grup E Benjamí
C.P. MASQUEFA – ANDORRA H.C. “B”
CARROUSEL

10/febrer – 12h Grup 2 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” – SÚRIA, C.E. “A”

17/febrer – 12h Grup 12 Segona Categoria Territorial
MASQUEFA, F.C. “A” – PIERA, A.E. “A”

17/febrer – 10h Grup 7 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” – GIMNASTIC
MANRESA, C. “A”

16/febrer – 11h Grup 30 Benjamí 7 B
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “B” – BLANCA SUBUR,
C.F. “B”

16/febrer – 10.15h Grup 27 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” – HRISTO
STOITCHKOV C.F. “B”

09/febrer – 13h Grup 17 Prebenjamí B
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “B” – IGUALADA, C.F.
“B”

09/febrer – 12h Grup 31 Benjamí 7 A
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” – BLANCA SUBUR,
C.F. “B”

02/febrer – 11.00h Grup G Prebenjamí B
C.P. MASQUEFA – ANDORRA H.C. MECAUTO

23/febrer – 17.30h
Grup 2 Sots 21 Masculí Nivell “A-2”
EEM MASQUEFA – FRANCKFURT CAL XAVI
NAVARCLES

02/febrer – 12.00h Grup C Juvenil
C.P. MASQUEFA – C.P. CONGRÉS “C”

10/febrer – 12h Grup 30 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” – VILANOVA
GELTRU C.F. “B”

02/febrer – 10.15h Grup 32 Aleví
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” –
GELIDA, C.F.

FUTBOL

23/febrer – 19h
SYNAUDY ESPARDENYA – COMFORSA RIPOLL EFS

10/febrer – 12h
SYNAUDY ESPARDENYA – F.S.
CAMPRODON

ESPARDENYA MASQUEFA FS

24/febrer – 10h
Grup 3 Júnior Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – C.E. GELIDA

09/febrer – 12.00h Grup D Infantil
C.P. MASQUEFA – GIRONA C.H. “B”
09/febrer – 13.00h Grup A Aleví (Fe)
C.P. MASQUEFA – C.P. SANT JOSEP DE BADALONA
16/febrer – 10.00h Grup E Prebenjamí A
C.P. MASQUEFA – C.E. TORRELAVIT
16/febrer – 11.00h Grup G Prebenjamí B
C.P. MASQUEFA – CIPSA C.H.P. SANT FELIU
CODINES
16/febrer – 12.00h Grup C Juvenil
C.P. MASQUEFA – U.E.H. BARBERA
17/febrer – 10.00h Grup E Benjamí
C.P. MASQUEFA – C.H. STICK MASQUEFA

17/febrer - 17.45h Grup 11 Tercera Categoria Territorial
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” – ABRERA, A.E. “A”

23/febrer – 10.15h Grup 27 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” – LA GRANADA, C.F.“A”

23/febrer – 12h Grup 15 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” – FUNDACIÓ ESP. AT.
VILAFRANCA “A”

23/febrer – 12h Grup 31 Benjamí 7 A
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” – FUNDACIÓ ESP. AT.
VILAFRANCA “B”

23/febrer – 13h Grup 17 Prebenjamí B
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “B” – SAN MAURO, U.D.
“B”

23/febrer - 18.30h Grup 11 Tercera Categoria
Territorial
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” – JOVENTUT
RIBETANA CLUB FUTBOL “A”

24/febrer – 12h Grup 2 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” – SAN MAURO, U.D.
“A”

24/febrer – 12h Grup 30 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” – LA POBLA DE
CLARAMUNT, C.F.

CLUB EXCURSIONISTA ANOIA

Presentació del cicle “Caminant per
Montserrat”
2 de febrer, a les 18h, al local del CEA

Cicle “Caminant per Montserrat”
Pujada a la Miranda de Santa Magdalena
3 de febrer - Durada: 3 hores aprox.
Edat: de 16 a 70 anys

Etapa GR11 “Travessia dels Pirineus”
Sant Aniol d’Aguja - Beget
16 de febrer - Durada: 7 hores aprox.
Edat: de 16 a 70 anys

XII JORNADES DE RAL·LIS DE LA FCA

Introducció i iniciació als ral·lis
Dia: 9 de febrer
Lloc: CRARC de Masquefa

Les jornades tindran una part teòrica
(matí) i una de pràctica,
una simulació de ral·li (tarda).
Per a més informació: www.fca.cat

MASQUEFA
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Ja s’ha finalitzat l’estudi
previ del nou camp de futbol
També s’han fet els moviments de terres per crear
la plataforma i en dos mesos hi haurà el projecte
L’Ajuntament de Masquefa ja ha finalitzat l’estudi previ per a la construcció del nou
camp de futbol, el qual ara ha d’aprovar la Generalitat de Catalunya. Una vegada
aprovat l’estudi, el Consistori redactarà el
projecte definitiu, que estarà enllestit en
el termini de dos mesos, i el farà arribar
al Govern català per a la seva aprovació.
Després d’aquest tràmit, l’equip de govern
començarà de seguida les obres i també
formalitzarà la sol·licitud, a la Generalitat,
de la subvenció necessària per finançar el
camp sencer. El govern de Masquefa ja
ha dut a terme els moviments de terres
per a crear la plataforma sobre la qual es
farà el nou terreny de joc. La plataforma
ja està pràcticament acabada. A més, el
pressupost municipal d’aquest any 2008
reserva una partida de 950.000 euros per
a fer realitat aquest esperat equipament
esportiu. El nou camp de futbol es farà al costat de l’actual i disposarà de gespa artificial
i de nous vestidors. A l’actual camp de terra també s’hi faran treballs de millora.

BRILLANT TEMPORADA DEL JOVE PILOT DE MOTOCRÒS JOSEP ROSELL
El pilot masquefí de motocròs Josep Rosell Paredes ha
completat una excel·lent temporada. Rosell, de categoria
cadet, ha estat aquest 2007 Sotscampió d’Espanya de
Motocròs pilotant la seva Honda CRF preparada per l’equip
Robert MX Team. També ha estat campió de Catalunya,
campió de la Copa Catalana de Supercròs i campió del
Trofeu MC Segre. A més, el jove pilot de Masquefa va

signar una positiva experiència al Campionat del Món de
Motocròs disputat a Bulgària, on va fer un meritori paper
malgrat que es va haver de retirar per diverses caigudes. La
propera temporada farà el salt a la categoria júnior i pilotarà
una moto de 250 cc. L’objectiu és disputar el Campionat
d’Espanya MX2 i MX Elite, el Campionat de Catalunya i les
màximes proves possibles del Campionat d’Europa.

LES VOSTRES OPINIONS
La revista Masquefa batega posa a disposició dels
lectors i lectores una secció on podeu publicar les
vostres opinions sobre temes de la vila o d’interès
general, així com idees i suggeriments. Ens podeu
fer arribar els comentaris personalment a l’Àrea
de Serveis Personals (C/ Crehueta, 33) o al correu
electrònic masquefabatega@masquefa.net
• Els escrits s’acompanyaran del nom, l’adreça, el telèfon o el
correu electrònic de la persona que firma.
• Si el signant forma part d’una entitat i la temàtica que tracta
està relacionada amb l’entitat, es farà constar.

• Es prega que les cartes no superin les 20 línies d’extensió.
En cas contrari, la revista Masquefa batega es reserva el dret a
resumir-les, sempre sense alterar-ne el contingut essencial.
• Amb la finalitat de fomentar la participació ciutadana, tindran
prioritat les persones que escriguin per primera vegada.
• Quan el contingut d’una carta requereixi una resposta
per part de la persona, entitat o institució a la qual es faci
referència, aquesta es publicarà en el mateix número i amb la
mateixa extensió.
• No es publicaran les cartes que no siguin respectuoses amb
les persones i les institucions.

núm.

TEIXIT ASSOCIATIU

1

NOM: Centre de Recuperació d’Amfibis
i Rèptils de Catalunya
ANY DE CREACIÓ: 1992
CATEGORIA: Medi Ambient
FINALITAT PRINCIPAL: Rehabilitació de
fauna salvatge (amfibis i rèptils) per retornar-la al
seu habitat natural
ALTRES ACTIVITATS: treballs d’investigació
i activitats docents
INTEGRANTS: 3
adreça: C/Sta. Clara, s/n. Masquefa.
tel.: 93 772 63 96
mail: crarc@amasquefa.com
web: www.amasquefa.com/crarc

El CRARC, un centre de gestió de fauna
i d’educació ambiental únic a l’Estat

L’Ajuntament de Masquefa va impulsar, l’any 1985, per mitjà d’una comissió de Medi Ambient, la
gestió de la fauna i el patrimoni natural de la vila. Aquesta iniciativa va desencadenar, el 1992, en la
creació del CRARC, l’únic centre de recuperació de fauna salvatge especialitzat en amfibis i rèptils
que existeix a tot l’Estat.
El CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya) té com a finalitat la rehabilitació
de fauna salvatge per a retornar-la al seu hàbitat natural. El centre acull anualment prop de 1.500
exemplars de fauna reptiliana, dels quals en gestiona el destí. Té la responsabilitat de vetllar per
espècies tan conegudes, i alhora en greu perill d’extinció, com la tortuga mediterrània. L’any 2007 han
estat alliberades, en el marc de dos projectes de reintroducció d’aquesta espècie, 547 exemplars.
El centre s’ha convertit en una entitat de referència en el món de la gestió de rèptils i amfibis
a Catalunya. Al mateix temps, el caràcter únic d’aquesta activitat conservacionista ha permès
desenvolupar tasques d’educació mediambiental al voltant d’aquest grup animal. Hi ha moltes escoles
de l’Anoia i de l’àrea metropolitana que fan els tallers educatius i les visites que es duen a terme
al Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya. Així mateix, els centres educatius de
Masquefa programen sovint la visita-taller al CRARC. L’activitat és de caràcter gratuït per a tots els
alumnes de les escoles i llars d’infants de Masquefa i La Beguda Alta. Aquest vessant educatiu ha fet
del CRARC un autèntic pol d’atracció lúdic i cultural a la vila.
La investigació és també un puntal del centre, ja que la formació continuada és plenament necessària
per a gestionar correctament fauna salvatge. Així, s’han fet nombrosos treballs de recerca sobre
temes diversos com la reproducció, les malalties o el comportament de les espècies. Aquestes
investigacions han generat ponències en congressos i articles de divulgació en revistes científiques.
El capital humà del CRARC l’integren tres persones: el Quim, l’Albert i la Victòria, a més d’un
important reguitzell de voluntaris. Tots ells treballen més enllà de les seves obligacions, vinculant-se
emocionalment a una feina que ha transformat les seves vides.

El centre, que acull anualment uns1.500 exemplars de fauna
reptiliana, vetlla per espècies tan conegudes i alhora en perill
d’extinció com és la tortuga meditarrànea

