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SABÍEU QUE...
TREU-TE EL CERTIFICAT acTIC AL CTC
A partir del 3 de setembre els masquefins
i masquefines podrem fer l’examen
per a obtenir la nova acreditació acTIC
de la Generalitat al Centre Tecnològic
Comunitari. Cada divendres al matí el
centre tecnològic oferirà 8 places perquè
les persones interessades puguin ferhi l’examen d’acTIC, l’acreditació de
competències en tecnologies de la
informació i la comunicació que dóna
a conèixer a empreses i administracions el nivell de coneixements d’una persona
en l’ús de les TIC. D’aquesta manera els vilatans i vilatans podran fer la prova a
Masquefa, sense necessitat d’haver-se de desplaçar a cap altra localitat, ja que el
CTC ha estat autoritzat per la Generalitat com a centre col·laborador.
A més, el Centre Tecnològic Comunitari oferirà l'espai de lliure navegació
Masquef@ula a totes aquelles persones que preparin l’examen d’acTIC i també l’aula
oberta, amb la presència d’un professor al qual podran consultar dubtes.
Cal destacar que el CTC disposa de material tecnològic adaptat i, per tant, és un espai
ideal on les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial poden preparar-se i fer
l’examen per a obtenir l’acreditació acTIC. Aquest fet ha esta clau perquè el CTC hagi
estat autoritzat com a centre col·laborador. Per a més informació: actic.gencat.cat
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Segona Comissió
de cartells per a
les festes locals
En el darrer plenari del Consell
Municipal de Participació i Convivència a Masquefa, que va tenir lloc
el dia 30 de juny, es va fer la proposta
d’iniciar una nova comissió de treball
per a la segona edició del Concurs
de cartells per a les festes locals.
La comissió ha d’estar en marxa el
mes de novembre per poder tenir
escollits els cartells festius del 2011
abans d’acabar aquest any 2010.
Des de la revista d’informació
municipal i vilatana Masquefa
Batega fem una crida a tothom que
vulgui participar en aquesta segona
Comissió de cartells per a les festes
locals. Les persones interessades
poden posar-se en contacte amb la
Regidoria de Participació Ciutadana
de l’Ajuntament de Masquefa
,
trucant al telèfon de l’Àrea de
Serveis Personals de l’Ajuntament
(93 772 78 36).
Bones vacances1
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telèfons d’interès
AJUNTAMENT
93 772 50 30
Àrea Serveis Personals
93 772 78 36
Atenció al consumidor
93 772 50 30
Buidatge fosses sèptiques 900 900 084
CTC
93 772 78 28
Deixalleria/Recollida voluminosos 93 708 60 96
Rojo Punt Jove
93 772 85 21
Biblioteca
93 772 78 73
Masquef@ula
93 772 58 23
Policia Local
93 772 69 36
Protecció Civil
670 06 07 18
Ràdio Masquefa
93 772 67 94
ALZINAR
93 772 68 61
AMBULATORI (Masquefa) 93 772 64 34
AMBULATORI (La Beguda) 93 772 52 62
AMBULATORI (Martorell) 93 775 51 03
AMBULÀNCIA
061
ANAIGUA
93 772 75 32
BOMBERS
085
BUTANO (Martorell)
93 775 18 87
CASAL D’AVIS
93 772 50 07
CDIAP APINAS
93 772 54 54
CONSELL COMARCAL
93 805 15 85
CORREUS
93 775 92 67
CRARC
93 772 63 96
EQUIP D'ATENCIÓ
636 365 631
A LA DONA
ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LA BALDUFA 93 772 50 11
ESCOLA EL TURÓ
93 772 51 75
ESCOLA FONT DEL ROURE 93 772 74 32
ESCOLA MASQUEFA II
93 772 66 48
ESCOLA VINYES VERDES
ESPAI INFANT
FARMÀCIA
FECSA
FERROCARRILS
CATALANS
GUARDIA CIVIL
HISENDA (Igualada)
HISPANO IGUALADINA
HOSPITAL (Martorell)
INEM (Martorell)
INFORMACIÓ GENERAL
JEFATURA TRÀNSIT (BCN)
JUTJAT DE PAU

93 772 76 27
93 772 70 78
93 772 53 01
902 536 536
93 205 15 15
062
93 804 65 61
93 804 44 51
93 774 20 20
93 775 10 62
012
93 298 65 00
93 772 57 57

LLAR INFANTS MUNICIPAL
93 772 50 24
FRANCESC MATA I SANGHÉS

MASQUEFA TV
93 772 81 09
MOSSOS D'ESQUADRA
088
ORGT (Masquefa)
93 775 92 55
ORGT (Piera)
93 776 07 56
PARRÒQUIA SANT PERE 93 772 52 26
POLIESPORTIU
93 772 63 92
REGISTRE PROPIETAT
93 803 11 18
RENFE
902 24 02 02
SANITAT RESPON
902 11 14 44
SEGURETAT SOCIAL (Igualada) 93 804 62 62
SES DE MASQUEFA
93 772 77 22
TAXI
93 771 60 12
TAXI
93 117 50 50 / 600 542 614
TAXI 8 places i adaptat
648 659 009
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ACTUALITAT

MASQUEFA ES ‘CONNECTA’
A LA FIBRA ÒPTICA
Després de les gestions efectuades per l’Ajuntament, la Secretaria de Telecomunicacions i
Societat de la Informació de la Generalitat està fent a Masquefa una important inversió de
435.495 euros per desplegar-hi la fibra òptica. Es tracta d’una aposta estratègica per atraure
empreses de base tecnològica que s’instal·lin al nou polígon del Clot del Xarel·lo i, a la vegada, per
millorar els serveis de telecomunicacions que s’ofereixen al conjunt dels vilatans i vilatanes
La fibra òptica possibilita serveis de telecomunicacions
de gran capacitat, ja que proporciona una velocitat de
transmissió de dades molt elevada, de l’ordre de gigues per
segon.
L’obra, que ja ha començat, consisteix a estendre la fibra
òptica des de l’estació dels Ferrocarrils fins al nou pol·lígon
del Clot del Xarel·lo, passant pel centre urbà de Masquefa i
les urbanitzacions del Maset i Can Quiseró. En total la xarxa
de fibra òptica tindrà cinc quilòmetres i mig.
L’actuació comportarà tres grans beneficis.
D’una banda, dotarà el nou pol·lígon del Clot del
Xarel·lo d’una important infraestructura de serveis de
telecomunicacions per afavorir la captació d’empreses
capdavanteres del sector tecnològic.
D’altra banda, la fibra òptica també beneficiarà els usuaris
i usuàries de la xarxa wifi municipal Masquefa Sense Fils.
Així, la xarxa de fibra òptica s’interconnectarà, al seu pas
pel Maset i Can Quiseró, als nodes de Masquefa Sense Fils
i els veïns i veïnes disposaran d’un enllaç directe i d’altes
prestacions amb el Centre Tecnològic Comunitari (CTC),
que possibilitarà en el futur el desplegament de nous serveis
avançats sobre la mateixa xarxa.
A més, les dependències municipals (l’Ajuntament, el Centre
Tecnològic Comunitari i l’Àrea de Serveis Personals) també
s’interconnectaran entre elles mitjançant la fibra òptica i
gaudiran dels avantatges d’aquest sistema.

Els usuaris de Masquefa Sense Fils que tenien servei
provisional ja gaudeixen del servei definitiu
Els usuaris i usuàries als quals l’Ajuntament va habilitar un
servei provisional (limitat només a navegació web) per usar
la xarxa wifi de connexió a Internet Masquefa Sense Fils ja
poden gaudir del servei definitiu, fet que els permet utilitzar
qualsevol programa de connexió a Internet (per la recepció
i enviament de correus, descàrrega massiva de fitxers,
escoltar música, entre altres). A més, totes les altes de nous
usuaris que es fan a partir d’ara ja gaudeixen directament
del servei definitiu.

Després d’haver proporcionat Masquefa Sense Fils a 150
usuaris, l’Ajuntament es va veure obligat a no poder tramitar
més altes ja que els proveïdors de l’accés a Internet no van
complir el compromís d’anar ampliant l’ample de banda.
Davant d’aquesta lamentable situació, l’Ajuntament va
recollir les sol·licituds en una llista d’espera i va habilitar un
servei temporal de connexió gratuïta a Internet per donar
resposta als sol·licitants. Ara l’Ajuntament ja torna a oferir
el servei definitiu de Masquefa Sense Fils.

ACTUALITAT
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ARA MÉS QUE MAI, FORMACIÓ
Conscient de la importància de formar-se al llarg de tota la vida, i del pes que la
formació té per trobar feina o millorar el lloc de treball, l’Ajuntament continua
potenciant l’oferta formativa per a persones adultes aquest proper curs

L’oferta formativa per a persones adultes del nou curs
2010-2011 s’iniciarà entre els mesos de setembre i octubre.
L’Ajuntament ha programat 120 cursos d’aprenentatge
de llengües, coneixements de base i accessos al sistema
educatiu, formació per a l’ocupació, TIC, expressió artística
i esports; alguns d’ells amb la implicació de les entitats.
Aquest darrer any han passat pels cursos gairebé 1.300
alumnes.
Entre les novetats destaquen els cursos de francès inicial,
nivell mig d’anglès i llengua de signes, així com un curs
d’administratiu/va polivalent per a petites i mitjanes
empreses. La programació manté propostes que han tingut
una gran acceptació, com ara el curs per a l’obtenció del
carnet de conducció de carretons, manipulació d’aliments,
alemany (nivell mig), català, alfabetització i neolectura,
monitors/es de lleure infantil i juvenil i la preparació de la
prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig i Superior.
L’oferta continua posant l’accent en l’estreta relació entre
formació i món laboral. Així, gran part d’aquesta formació
postobligatòria està orientada a que els alumnes puguin
estar més ben preparats a l’hora de trobar feina o millorar

la que tenen. També es faran tallers específics de recerca
activa de feina.

Una guia amb tots els cursos
Per difondre tots els cursos programats l’Ajuntament tornarà
a editar la Guia d’oferta formativa per a persones adultes,
que a partir del setembre es podrà consultar a l’Ajuntament,
l’Àrea de Serveis Personals i el CTC, i també a www.masquefa.
cat. Les inscripcions als cursos es faran al setembre. A la guia
s’indica el lloc i dates d’inscripció de cada curs

Per primer cop s’ofereix formació
ocupacional subvencionada pel SOC
Una de les grans novetats de l’oferta formativa serà un
curs d’administratiu/va polivalent per a pimes, adreçat
especialment a persones en situació d’atur o amb majors
dificultats per accedir al món laboral. Es tracta d’una
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formació ocupacional subvencionada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) de la Generalitat i el Fons Social Europeu.Aquesta
és la primera vegada que l’Ajuntament ofereix formació ocupacional
subvencionada pel SOC, ja que el CTC ha estat homologat com
a centre col·laborador de la Generalitat. Les 15 places del curs ja
estan plenes. L’Ajuntament es presentarà aquest any 2011 a una
nova convocatòria del SOC per a poder impartir més formació.

Subvenció del Programa de mesures
formatives contra la crisi de la
Diputació
Masquefa, formant part de la Xarxa Transició Escola
Treball (TET) Anoia Sud, ha aconseguit una subvenció
de 7.217 euros del Programa de mesures formatives per
a lluitar contra la crisi de la Diputació de Barcelona per
finançar el curs de preparació de la prova d’accés a Cicles
Formatius de Grau Mig. Això permetrà que els alumnes
passin de pagar 79,50 euros trimestrals a només 50 euros
per tot el curs. Aquesta formació s’adreça a persones que
no tinguin el certificat en ESO i que tinguin com a mínim
17 anys o els facin durant el 2011.
L’Ajuntament oferirà també aquest any la preparació de
la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior,
adreçada a persones que tinguin com a mínim19 anys o
els facin aquest 2011.
Aquest darrer curs el 60% dels alumnes que van prepararse la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig van
acabar superant-la, i el 50% dels que van fer la prova d’accés
a Grau Superior. Davant les dificultats que han tingut els
alumnes que superen la prova per obtenir després plaça en
centres, la Xarxa TET Anoia Sud farà una reclamació oficial
a la Generalitat.

Els cursos TIC sortiran gratis als
aturats que assisteixen regularment a
classe
La formació en Tecnologies de la Informació i la
Comunicació continuarà sent un dels puntals. Per al
trimestre setembre-desembre del 2010 hi ha previstos
una vintena de cursos i tallers, de nivells bàsic, mig
i avançat, que permetran formar-se a gairebé 300
persones.
Aquest any la formació en TIC presenta quatre novetats.
D’una banda, les persones en situació d’atur pagaran
un preu simbòlic i l’Ajuntament els retornarà l’import
si assisteixen almenys al 80% de les classes. D’altra
banda, s’allarga, a demanda dels mateixos usuaris, la
durada dels cursos, que passen a ser de 10 i de 20 hores.
A més, al CTC es podrà treure’s la nova acreditació
acTIC (consulteu la pàgina 2). I, finalment, s’habilitarà,
un dia a la setmana, una Aula Oberta al CTC amb la
presència d’un professor que ajudarà les persones que
fan autoformació i tenen dubtes i les persones amb
discapacitat que requereixin més atenció.
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El Servei d’Ocupació de Masquefa ajuda 89
persones a trobar feina entre gener i juny
89 persones han trobat feina en aquests primers sis mesos de
l’any després d’haver passat pel Servei d’Ocupació de Masquefa
(SOM). 37 persones han aconseguit un lloc de treball en empreses de la vila i rodalies mitjançant ofertes laborals gestionades
directament per la borsa de treball d’aquest servei, i la resta ha
aconseguit incorporar-se al món laboral mitjançant altres vies
després de rebre l’assessorament i l’orientació del SOM. A més,
31 usuaris s’han decidit a fer formació.
El Servei d’Ocupació de Masquefa és un recurs gratuït de
l’Ajuntament per als vilatans i vilatanes que volen informació,
assessorament i orientació per afrontar amb èxit la recerca de
feina o la formació. També està a disposició de les empreses
que busquen treballadors i treballadores i fa d’intermediació
entre aquestes i els sol·licitants de feina.
Ofereix tres serveis principals: sessions d’orientació laboral personalitzada o en grup, el Club de la Feina (un espai d’autoconsulta
dotat amb ordinadors i tot tipus de recursos per a cercar feina de
manera autònoma) i tallers per a millorar les tècniques de recerca
de feina i el coneixement del món laboral.
D’altra banda el Servei d’assessorament a empreses i emprenedors de
l’Ajuntament ha assessorat en aquests sis mesos una cinquan-

tena de persones per a crear el seu propi negoci. En l’actual context econòmic l’Ajuntament ha redoblat esforços per
ajudar les persones a formar-se, buscar feina o crear el seu
propi negoci. L’atur a Masquefa va baixar al juny per tercer
mes consecutiu i es va situar en el 15,4%, més de dos punts
per sota de la mitjana a l’Anoia (17,77%).

La multinacional Supermercats ALDI ja ha
començat les contractacions
La multinacional alemanya ALDI Supermercats ja ha fet les
primeres contractacions per al nou centre logístic del polígon
del Clot del Xarel·lo. De moment ja ha realitzat 35 entrevistes a
masquefins i masquefines i n’ha contractat 8. El procés de selecció
de personal continuarà durant l’estiu i el setembre.
En la seva recerca de treballadors, l’empresa alemanya treballa

coordinadament amb el Servei d’Ocupació de Masquefa, que fa
d’intermediari entre les ofertes laborals i els demandants de feina
inscrits a la borsa de treball. Al mes d’abril el SOM ja va informar
totes les persones inscrites de les ofertes d’ALDI i va rebre 147
currículums, els quals va derivar a l’empresa alemanya. Ara continua
informant a tothom que es dóna d’alta a la borsa de treball.

L’Ajuntament contracta 15
persones en atur amb un pla
d’ocupació del SOC

fan també 70 hores de formació. Els treballadors que
han entrat a la brigada fan un curs de prevenció i riscos
laborals que els donarà l’oportunitat d’obtenir la Targeta
professional de la construcció de la Generalitat. La
professora d’informàtica fa un curs de formador i TIC de
nivell avançat.
El mateix SOC de la Generalitat s’encarrega de fer
la preselecció entre els candidats que compleixen
determinats requisits: trobar-se a l’atur, estar inscrits
com a mínim sis mesos com a demandants d’ocupació
al SOC, no cobrar cap prestació i/o subsidi d’atur o
mancar-los un mes per exhaurir-la, i no haver participat
en cap pla d’ocupació el 2008 i 2009. Posteriorment
l’Ajuntament en fa la selecció definitiva. El Consistori
resta ara pendent de poder iniciar la contractació d’unes
altres cinc persones.

L’Ajuntament ha aconseguit un pla d’ocupació del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a contractar 15
persones en situació d’atur. Deu d’aquestes persones ja
treballen des del juliol. S’han contractat 9 persones per
a la Brigada Municipal (vuit de les quals fan tasques de
rehabilitació i millora d’edificis municipals i una altra de
supressió de barreres arquitectòniques) i una professora
d’informàtica per a Masquef@ula. A aquestes 10 persones
se les ha contractat per a 6 mesos i, a més de la feina,
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NOTÍCIES

Cinc empreses opten a fer el projecte i les
obres de la nova escola Masquefa II
La construcció del nou edifici de l’escola Masquefa II ha
fet un altre pas endavant. Entre les 78 empreses que van
presentar-se al concurs de la Generalitat, el Govern n’ha
seleccionat ara 5 que hauran de presentar l’avantprojecte
i l’oferta econòmica. Les 5 empreses seleccionades
són Abantia Contratas SA, Assignia Infraestructuras
SA, La Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per
Construccions i Contractes Ribó SL i José Antonio
Romero Polo SA, la UTE Construccions Salido i Carrió i
Excavacions Vilà Vila SA, i Constructora de Calaf SAU.
Un cop presentades les seves propostes la Generalitat

211 infants aprenen valors
com la interculturalitat i la
fraternitat al Casal d’Estiu
Aprendre valors tan importants com la interculturalitat
i la fraternitat. I aprendre’ls
d’una
manera
divertida:
jugant i descobrint. Això és
el que han pogut fer els 211
infants que han pres part en
el Casal d’Estiu organitzat per
l’Ajuntament.
Des del 28 de juny i fins al
30 de juliol, els infants han
gaudit, dividits en grups d’edat,
de nombroses activitats lúdiques i educatives a l’escola Font
del Roure, com ara grans jocs, gimcanes, jocs d’aigua, tallers o
activitats esportives.També han participat en sortides i excursions
per l’entorn més proper de Masquefa i a d’altres indrets, com
ara les Bases de Sant Oleguer o el Delta del Llobregat.
Totes les activitats han estat inspirades en un llibre infantil
de la Gemma Lienas, La Tribu de Camelot. Aquesta tribu,
formada per un grup de nois i noies de procedència, cultura
i característiques molt diferents que s’uneixen per lluitar
contra les injustícies, es va posar en contacte amb el Casal
d’Estiu perquè els nens i
nenes l’ajudessin a resoldre
un misteri: la desaparició d’un ocell anomenat
Papageno. La recerca d’aquest element imaginari ha
estat l’eix central de totes
les activitats.
La proposta ha anat a càrrec
de l’entitat Serveis d’Esplai,
de la Fundació Catalana de
l’Esplai.

acabarà escollint l’empresa que finalment redactarà el
projecte i farà l’obra. La redacció del projecte bàsic i les
obres de l’escola van sortir a concurs per 3.472.887,93
euros (IVA exclòs). La construcció de la nova escola la
va aprovar la Generalitat el 30 de juny de 2009, amb un
pressupost de 3.946.307 euros IVA inclòs.
El nou edifici del Masquefa II es construirà a l’esplanada
del costat del CRARC, on es farà també el nou institut.
Serà una escola de nova construcció amb una línia
d’educació infantil i primària i capacitat per a 225
alumnes entre 3 i 12 anys.

Festa de graduació dels
alumnes de 4t d’ESO
Els alumnes d’últim curs d’ESO de
la SES van celebrar el 28 de juny la
festa de graduació. Es tracta d’una
iniciativa carregada d’emocions i
simbolisme, ja que és l’últim acte
col·lectiu dels estudiants de 4t,
alguns dels quals han estudiat junts
13 anys.
La festa es va fer a la Sala Polivalent
i va començar amb representacions
teatrals i musicals dels alumnes. També es van lliurar els premis
del Concurs de curtmetratges Vídeo Jove, una iniciativa de la SES
i la regidoria de Joventut en què hi participen els alumnes que fan
l’assignatura optativa d’informàtica. Per a elegir els guanyadors, el
jurat va tenir en compte els coneixements apresos i el missatge
social. Van ser premiats Héctor Paniagua, amb el vídeo “Les
drogues no pinten res a la teva vida”, Nerea González, amb el
treball “Per una vida saludable”, i Gerard González, amb el curt
“Prou (al maltractament)”.
El professorat va fer un discurs conjunt destacant el punt
d’inflexió que suposa acabar l’ESO i deixar la SES per iniciar una
nova etapa educativa o professional.

S’avança l’inici del curs escolar
Els centres de Masquefa i La Beguda de segon cicle educació
infantil i primària (escoles El Turó, Font del Roure, Masquefa
II i Vinyes Verdes) i de secundària (SES Masquefa), iniciaran el
curs 2010-2011 el dia 7 de setembre, una setmana abans del
que era habitual. I una altra novetat d'aquest curs escolar és
la setmana de festa que els escolars faran del 28 de febrer
al 4 de març de 2011. L'Escola Bressol Municipal La Baldufa
de Masquefa i la Llar d'Infants Municipal Francesc Mata i
Sanghés de La Beguda Alta, també iniciaran el curs el proper
7 de setembre.

Tu ets PEV: Envia'ns les teves idees i propostes
poble gran i la petita ciutat, faciliten
les connexions que demana una xarxa
educativa”
“Una buena educación es la mejor
herencia”
“Avui tots som conscients que l’escola
no està sola educant”
“Dir ‘Bon dia!’ al teu veí no costa res i
és educatiu”

Masquefa és i vol ser en el futur, una
vila educadora. La gent del grup
impulsor del Projecte Educatiu de
Vila estem treballant per fixar els
reptes de present que Masquefa té
en el dia a dia. Ens ajudeu?
Partint de la certesa que tots i totes
podem educar, digueu-nos, de la
forma més breu possible (millor dues
frases que tres) quin aspecte fa (o ha
de fer) de Masquefa, una vila més
educadora.
Aquí teniu algunes de les reflexions
que ja ens han fet arribar:
“Educar i educar-se són processos que es
desenvolupen al llarg de la vida”
“L’ esport a Masquefa és una pedrera que hauria de reforçar les
seves possibilitats educatives”
“Les particularitats geogràfiques de Masquefa, a mig camí entre el

Podeu enviar-nos les vostres
respostes a:
pevmasquefa@masquefa.net o directament a l’Àrea de Serveis
Personals, c/ Creheuta 33, de dilluns
a divendres de 9h a 14h.
		

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

Horaris de les dependències municipals a l’agost
Durant aquest mes d’agost els horaris a les dependències
municipals seran els següents:
•

Ajuntament i Àrea de Serveis Personals (Torre dels
Lleons): de dilluns a divendres, de 9 a 14h, i dilluns a la tarda
de 17h a 19h.

•

Centre Tecnològic Comunitari (CTC): de dilluns a
divendres de 9h a 14h, i dilluns a la tarda de 17h a 19h.

•

Zona Lliure i el Rojo Punt Jove: tancats.

•

La biblioteca: tancada.

•

Ràdio Masquefa: no emetrà fins al setembre.

Canvi d’horaris en el Servei d’Informació i Atenció a les Dones
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones, que proporciona
assessorament sobre qualsevol tema d’interès d’àmbit
associatiu, formatiu, laboral, lúdic o altres qüestions personals,
ha canviat d’horaris. Durant el mes d’agost les professionals
de l’Equip d’Atenció a la Dona (EAD) prestaran assistència
telefònica i a patir del setembre rebran les visites un dimecres
al mes en lloc d’un dilluns. L’espai continua sent el Centre
Tecnològic Comunitari.

Dies i horaris:
•

Agost: assistència telefònica
(primera i última setmana del mes)

•

Setembre: dimecres 8 (de 16h a 19h)

•

Octubre: dimecres 6 (de 16h a 19h)

•

Novembre: dimecres 3 (de 16h a 19h)

•

Desembre: dimecres 1 (de 16h a 19h)

Per qualsevol consulta o per demanar cita prèvia es pot trucar
al 636365631 de dilluns a dijous de 12h a 14h i de 16h a 19h.
També es pot escriure al correu electrònic:
equipatenciodona@gmail.com.
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El regidor Jordi González
s’incorpora a l’equip de govern

ACTUALITAT

El regidor Jordi González, fins ara a l’oposició a l’Ajuntament,
s’ha incorporat a l’equip de govern per assumir la cartera de
Participació Ciutadana i també responsabilitats en l’Àrea de
Serveis Personals, concretament en els àmbits d’Educació i de
la gent gran. González, que fa un any va deixar ERC i està a
l’Ajuntament com a regidor independent, explica que ha pres
la decisió “amb l’únic objectiu de treballar per a Masquefa i els

masquefins i masquefines”. Considera que el fet de treballar
des del govern municipal li permetrà “dur a terme part de les
actuacions que teníem en el programa electoral” i complir,
així, els compromisos amb què es va presentar a les darreres
eleccions municipals davant dels masquefins i maquefines.
El regidor afirma que vol contribuir a potenciar la participació
ciutadana “per afavorir que la gent del poble tingui veu i pes en
les decisions de govern”. En aquest sentit, una de les tasques
que es durà a terme serà “revitalitzar” el Consell Municipal
de Participació i Convivència “per donar-li més empenta i
responsabilitat, i fer-lo més participatiu, perquè tingui més
eficàcia”. El polític té experiència en aquesta matèria, ja que
precisament va ser regidor de Participació Ciutadana el
darrer mandat (2003-2007), període en què va impulsar el
pla i el reglament de Participació Ciutadana.
Jordi González també donarà suport en les qüestions
relacionades amb l’educació i la gent gran. Aquests àmbits
afronten reptes tan importants com la construcció de la nova
escola Masquefa II i el nou institut, o el projecte del complex
per a la gent gran amb una residència, un centre de dia i el
nou casal d’avis.
Amb aquesta incorporació l’equip de govern queda ara
integrat per 8 regidors: els 6 de Convergència i Unió, el del
Partit Popular i el mateix Jordi González. L’alcalde de Masquefa,
Xavier Boquete (CiU), valora molt positivament la incorporació
de González i en valora especialment la seva “predisposició a
col•laborar” i la seva “valentia” a assumir responsabilitats de
govern “en un temps que són complexos i difícils i en què
Masquefa té damunt la taula reptes molt importants”.

La Mancomunitat de La Beguda
aprova el pressupost anual i repassa
l’estat en què es troben les principals
actuacions que s’hi duen a terme

finançant l’ampliació.Amb aquests treballs la llar d’infants doblarà
la seva capacitat i passarà de les 30 places actuals a 61. Les obres
es troben en la recta final. L’ampliació estarà a punt per a l’inici
del nou curs escolar, al setembre.
En l’Assemblea General de la Mancomunitat també es va
informar de l’estat d’altres actuacions que s’estan duent a terme
a La Beguda Alta. Així, per exemple, ja han començat les obres

La Mancomunitat de la Beguda Alta va celebrar el 26 de juliol la
primera Assemblea General, en què es va aprovar el pressupost
per a aquest any 2010. En total el pressupost ascendeix a 130.000
euros, que es destinaran a les obres d’ampliació de la Llar
d’Infants Municipal Francesc Mata i Sanghés. Els 130.000 euros
procedeixen d’una subvenció de la Diputació de Barcelona i es
transferiran a l’Ajuntament de Masquefa, que ja està executant i

del pas elevat que ha de solucionar el gran perill que suposa
la cruïlla existent entre els accessos a l’escola i la urbanització
El Turó i la carretera B-224z. També es va informar sobre els
treballs de millora que s’estan duent a la carretera de La Beguda
per suavitzar el revolt de Ca l’Estantís i eliminar així un altre
punt negre de la xarxa viària, així com del pàrquing que s’està
habilitant davant la rectoria.

Assumeix la cartera de Participació Ciutadana i
responsabilitats en Educació i gent gran

MASQUEFA

ACTUALITAT

FESTA MAJOR:
ACTES NOUS I DE SEMPRE
CONVERTEIXEN MASQUEFA
EN UN BULLICI
La cara dels masquefins i masquefines era el dilluns 26
de juliol tot un poema. S’hi reflectia el cansament i la
manca de son acumulats durant cinc llargs i intensos
dies. La culpa? D’una nova edició de la Festa Major, la
festa que Masquefa celebra en honor a la seva patrona,
Santa Magdalena.
Petits, joves i grans. Noctàmbuls i
matiners. Solters, casats i afillats. Esportistes i amants del sofà. Tothom va
trobar en el programa de la festa activitats per sortir al carrer a gaudir-ne.
Aquest any l’Ajuntament feia un pas
endavant i s’implicava directament
en el disseny i l’organització de la Festa Major conjuntament amb l’Alzinar.
La celebració va repetir l’esquema
que des de fa anys engresca vilatans
i vilatanes. I a la vegada va incorporar novetats, començant pel mateix

cartell de la festa, obra del jove Raül
Aguado, guanyador del concurs convocat pel Consell Municipal de Participació i Convivència.
Entre els plats nous que va servir Santa Magdalena destaquen el concert
de la Big Jamboree, amb dos músics
masquefins, o un concert de tarda de
hip hop i un altre nocturn de música
ska, tots dos organitzats pels joves de
Masquefa i protagonitzats majoritàriament per grups de la vila. I és que
aquesta va ser una Festa Major que
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va destacar per un major protagonisme de la gent i els grups de casa.
Una altra formació local, els Teatrerus,
va fer esclatar de riure un Envelat ple
de gom a gom amb la representació
“Embolic a Cal Ramon”.
Entre les novetats també va destacar
l’original gimcana que va fer retrocedir els masquefins i masquefines fins a
l’Edat Medieval per ajudar-los a conèixer, d’una manera divertida, la història,
la cultura, les tradicions i l’entorn de
Masquefa. En la gimcana popular ‘Masquefa, una vila on viure’ hi van participar 63 persones d’edats ben diverses,
des dels tres anys fins als 67 anys. Dividits en 10 equips van haver de sortejar diverses i variades proves a canvi
de recaptar monedes per als camperols per convèncer el senyor feudal
que els perdonés el dret a cuixa i els
impostos.
Els participants van haver de buscar
objectes com forques i escuts, superar
originals proves d’equip i respondre
preguntes sobre la història, la cultura i
les tradicions de Masquefa. La iniciativa
s’organitzava en el marc del Projecte
Educatiu de Vila (PEV). L’equip guanyador va ser Els Cavallers de la Taula Octogonal, que es va endur una generosa
panera.També n’hi va haver per a l’equip
més jove (Balumba) i el de més edat (Els
Cavallers de Masquefa)
Altres novetats van anar a càrrec dels
Pastorets Rock i el DJ Caganer, amb
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una actuació que s’allargava fins a
la matinada, i els Falcons del País del
Cava i de Piera, amb una acrobàtica
exhibició. També la canalla va gaudir
d’una activitat nova, els jocs populars, i s’ho va passar pipa estirant la
corda, fer curses de sac o tombant
bitlles.
Les noves activitats van conviure
amb els actes de ‘tota la vida’. Entre
aquests va tornar a destacar la visita, per 64a vegada, de la prestigiosa
Cobla Orquestra Montgrins. Els músics de Torroella van treballar de valent, amb la passada, les sardanes, la

serenata, el ball de gala, el concert
conjunt amb la Coral l’Alzinar, el gran
concert de Festa Major i el sarau.
Els masquefins i masquefines també
van gaudir de 12 Hores de ràdio al
carrer, el sopar de gala, l’ofici, el fabulari, espectacles infantils, la tradicional i multitudinària cercavila, on
les colles convidades van participar
en una divertida gimcana, el sorollós correfoc, el castell de foc o la 29a
mostra de cuina, entre altres. També
els esports van ser-hi presents amb
els campionats de tennis taula i tir.
L’Ajuntament i l’Alzinar agraeixen la

col·laboració de totes aquelles empreses, entitats i vilatans i vilatanes
que van fer possible la festa, així com
el suport del personal del Consistori,
la Policia Local, la Brigada Municipal i
Protecció Civil.
La Festa Major també va tenir la seva
cara solidària. Així el Grup de Voluntaris de Masquefa va organitzar una
tómbola per a recollir fons.
D’altra banda, es van habilitar ordinadors per poder votar on-line i donar
suport al CTC, que opta als premis
d’accessibilitat d’àmbit estatal Romper Barreras.

NOTÍCIES
Can Quiseró gaudeix de tres caps
de setmana consecutius de festa

MASQUEFA
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Festes Majors al Maset,
Can Parellada i La Beguda
FESTA MAJOR DEL MASET
Divendres 13 d’agost
11.00h: jocs de taula
11.00h: dibuix infantil
18.00h: gimcana
23.00h: ball popular (actuacions infantils i música disco)
Dissabte 14 d’agost
11.30h: actuació d’animació i pallassos
12.30h: festa de l’escuma
16.00: futbolí
17.00h: tennis taula
19.00h: cursa
20.00h: futbol mixte
20.30h: sangria
23.00h: actuació del grup Fama Show

Un circuit de kàrting va ser la gran novetat de la Festa Major de
Can Quiseró, que va allargar-se durant tres caps de setmana.
L’activitat va atraure nombrosos infants de la urbanització, que el
dissabte 24 de juliol no van parar de pujar als cotxes i fer voltes al
circuit habilitat a la pista poliesportiva.
La Festa Major ja havia començat el cap de setmana del 17 i 18 amb
la disputa del Trofeu Can Quiseró de Futbol Sala, competició que
s’està convertint en un clàssic de la celebració i que compta amb
la participació d’equips de totes les urbanitzacions. El campionat
se’l va endur l’equip del Maset, que va destacar per la seva qualitat
i esportivitat. Can Valls va ser segon, els amfitrions, Can Quiseró,
tercers, i Can Parellada quart. També es va disputar un torneig
infantil, amb la participació del Sant Maure (que es va proclamar
campió), el Can Quiseró (segon) i l’equip Viva España (tercer).
El segon cap de setmana de festa, a més del circuit de kàrting,
hi va haver inflables per als nens i nenes i es va fer una exposició
amb el treballs de manualitats dels participants al curs que la
urbanització organitza al llarg de tot l’any. Finalment, per al
dissabte 31 de juliol (un cop tancada aquesta edició) hi havia
prevista una cercavila amb la Banda de Música de Can Parellada,
una exhibició de twirling i un sopar popular. La Festa Major de
Can Quiseró l’organitza l’associació de veïns amb el suport de
l’Ajuntament i empreses. L’associació agraeix el suport de tots
els veïns i veïnes que paguen la quota de socis, sense els quals ni
aquesta celebració ni altres esdeveniments no serien possibles.

Diumenge 15 d’agost
11.00h: petanca
18.00h: ‘Diver festa infantil’ (inflables, escalèxtric, circuit, pistes i jocs de
taula)
18.30h: xocolatada (per als socis)
19.00h: jocs de cucanya
20.00h: lliurament de trofeus
22.00h: sopar de germanor i rom cremat
23.00h: duet musical
FESTA MAJOR DE CAN PARELLADA
Dijous 26 d’agost
18.45h: traca d’inici de festa
19.00h: passejada de la Banda de trompetes i tambors de Can
Parellada
22.00h: gran sopar del patró de la festa, amb l’actuació de Bora Bora (a
les pistes)
Divendres 27 d’agost
(a les pistes)
21.00h: actuació d’aficionats
23.00h: macrodiscoteca a càrrec del conegut DJ J. Ros
Dissabte 28 d’agost
(a les pistes)
19.00h: exhibició de taula de gimnàstica (twirling)
23.00h: ball amb el Quinteto Musical
Diumenge 29 d’agost
(al local social)
12.00h: festa de l’escuma
(a les pistes)
18.00h: Dia especial per als infants, amb jocs infantils i gran xocolatada
21.30h: sopar de germanor
22.30h: nit de música a càrrec de l’Associació de Propietaris. Traca final.
FESTA MAJOR DE LA BEGUDA
Dijous 2 de setembre
21.00h: mostra de tast (amb plats fets per veïns i amics)
Divendres 3 de setembre
22.00h: sopar de pa amb tomàquet
23.30h: espectacle de varietats i, en acabar, discomòbil
Dissabte 4 de setembre
10.00h: parc infantil i juvenil
18.00h: cercavila amb diferents colles de gegants
23.30h: concert i ball de nit
Diumenge 5 de setembre
12.00h: ballada de sardanes
21.30h: castell de focs artificial
* Tots els actes es faran a l’Envelat. La cercavila començarà a la plaça
del poble
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El 12 de setembre, Festival
Infantil de Balls de Bastons de
Catalunya i Festa del Raïm

NOTÍCIES
PROGRAMA D’ACTES:
09.00h: recepció dels participants
11.00h: inici de les competicions
A la plaça Josep M.Vila.
13.00h: cloenda de les exhibicions. Lliurament de records de
participació.
13.30h: dinar de germanor
A la pista de l’Alzinar
15.00h: simposi i aplec dels Caps de Colla i Mestres de Ball de
Bastons. Conclusions.
A la Sala l’Aglà de l’Alzinar
Taller d’intercanvi de balls i vestits entre les colles
A la pista de l’Alzinar
17.00h: cloenda de l’aplec

Per la Diada, sardanes amb la
Cobla Mediterrània
L’11 de setembre Masquefa celebrarà la Diada Nacional de Catalunya
amb una ballada de sardanes. La Cobla Mediterrània actuarà a partir
de 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Josep M.Vila (plaça de l’Estació).
Masquefa celebrarà el diumenge 12 de setembre una nova edició de
la tradicional Festa del Raïm, la celebració amb què la vila retorna al
passat per rememorar com es preparava antigament el most.A part
de transportar el raïm en carros i carruatge d’època i la posterior
trepitjada popular, també es farà un concert d’havaneres. La festa
l’organitzen l’Ajuntament i l’Alzinar.
PROGRAMA D’ACTES:

18.00h: cercavila amb carros i cavalls i trepitjada popular
20.00h: havaneres

Coincidint amb la Festa del Raïm, la vila acollirà també el 12 de
setembre el Festival Infantil de Ball de Bastons de Catalunya,
organitzat per la Colla de Ball de Bastons de Masquefa. Hi podran
participar totes les colles catalanes, tinguin o no secció infantil i
estiguin inscrites o no a la coordinadora. El festival vol ser un marc
festiu dedicat a les noves generacions de balladors i balladores de
la dansa més antiga del nostre país, i una oportunitat de donar
assessorament a les colles que tinguin pensat acollir nens i nenes. Hi
haurà exhibicions, competicions, un simposi i un dinar de germanor,
entre altres. Per a més informació: www.amasquefa.com/bastoners.

Onzena setmana
de la gent gran
De l’1 al 5 de setembre tindrà
lloc l’onzena edició de la
Setmana de la Gent Gran de
Masquefa, amb una variada
agenda d’activitats lúdiques i
formatives per als avis i àvies.

14.00h: dinar de germanor
amb paella popular i ball
A càrrec dels Amics de la paella
Actuació del grup musical Tempo.
Homenatge a l’avi i l’àvia, i al
matrimoni més gran de la vila

PROGRAMA D’ACTES:
Dimecres 1 de setembre
18.00h: ball i berenar amb
coca i cava
Amb el grup Aguamarina
A la plaça de l’Estació
Dijous 2 de setembre
18.00h: espectacle de tuna
Amb el grup Novaunió
A la Sala Polivalent del Recinte
Rogelio Rojo
Divendres 3 de setembre
11.00h: visita guiada al CRARC
18.00h: xerrada ‘Déu meu,
quin estrès”
A càrrec d’AFOPA
A la Sala Polivalent del Recinte
Rogelio Rojo
Dissabte 4 de setembre
18.00h: cinema
Amb la projecció del film ‘El
concierto’ (comèdia amb tocs
musicals) A la Sala Polivalent del
Recinte Rogelio Rojo
Diumenge 5 de setembre
12.30h: ofici de missa
A la Sala Polivalent del Recinte
Rogelio Rojo

Desena Trobada
de Puntaires
La plaça de l’Estació acollirà
el dissabte 18 de setembre la
desena edició de la Trobada de
Puntaires. Començarà a les 5
de la tarda i comptarà amb la
presència de puntaires d’arreu.
La trobada l’organitzen el
Grup de
Puntaires de
Masquefa i l’Ajuntament.

NOTÍCIES
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L’Ajuntament inicia els tràmits per tornar a obrir el Centre de Dia
L’Ajuntament ha començat els tràmits perquè es pugui tornar
a obrir el Centre de Dia a les instal·lacions del C/Montserrat, 25,
que anteriorment ja havien acollit aquest mateix servei i que els
darrers anys han acollit l’Espai Infant. La reobertura del Centre de
Dia és una aposta de l’equip de govern per incrementar l’atenció
al col·lectiu de la gent gran, en un moment en què les ajudes de la
Llei de la Dependència faciliten l’accés a aquest servei. L’objectiu és
que el Centre de Dia pugui obrir portes en els mesos vinents amb
una capacitat de 15 places. Quan arribi el moment l’Ajuntament
informarà la gent gran i les seves famílies de l’obertura del centre
i els serveis que es posaran a la seva disposició.
Els centres de dia són un suport per a les persones amb dependència
per ajudar-les a recuperar o millorar la seva autonomia. Ofereixen,
durant el dia, una atenció integral i personalitzada per ajudar els avis
i àvies en les tasques bàsiques del dia a dia i afavorir així que puguin
continuar vivint a casa.

Fins al 16 d’agost pots ajudar
el CTC a guanyar els ‘Premios
Romper Barreras’
Fins al dia 16 d’agost es pot votar on line la candidatura
del Centre Tecnològic Comunitari (CTC) als ‘Premios
Romper Barreras’, que guardonen projectes creatius
d’arreu de l’es-tat que aposten per la tecnologia per
a millorar la qualitat de vida de les persones amb

discapacitat. Per aconseguir que l’equipament masquefí
guanyi aquest reconegut guardó només cal entrar a
la pàgina web del centre (www.ctc.masquefa.net) o
de l’Ajuntament
(www.masquefa.cat), clicar sobre el
banner que apareix a la capçalera i votar pel vídeo del
CTC que hi trobareu.
El CTC ha estat seleccionat com a candidat a aquests
prestigiosos premis estatals d’accessibilitat ja que
es tracta d’un equipament totalment adaptat per a
persones amb tot tipus de discapacitat física, psíquica
o sensorial.

L’Arc de Sant Martí coneix les
eines TIC adaptades del CTC
Divuit nois i noies amb discapacitat de la Fundació Arc de
Sant Martí de Martorell van visitar al juny l’espai amb material
tecnològic adaptat a persones amb tot tipus de discapacitat
psíquica, física i sensorial del CTC, servei que és pioner a
Catalunya. Els nois i noies van conèixer i experimentar amb les
innovadores eines TIC adaptades mitjançant dues activitats.
D’una banda, cadascun d’ells va fer un dibuix en la pissarra
digital. D’altra banda, van dur a terme diverses activitats
lúdicoeducatives, com ara música, pintura, operacions matemàtiques senzilles o activitats causa-efecte. L’Ajuntament
agraeix la col·laboració del Consell Comarcal de l’Anoia, que va
posar a la disposició de la Fundació Arc de Sant Martí, tot i no
tractar-se d’una entitat anoienca, un autocar per desplaçar-se

Masquefa ‘es mulla’ per l’esclerosi
Els masquefins i masquefins van tornar a demostrar l’11 de
juliol la seva solidaritat en una nova edició del “Mulla’t per
l’esclerosi múltiple”, iniciativa que recapta fons per a la lluita
contra aquesta malaltia neurològica.
A les 12 del migdia fins a 67 persones es van llançar
simultàniament a la piscina de l’Alzinar en solidaritat amb

fins al CTC i tornar a Martorell. L’espai amb material tecnològic
adaptat del CTC és un referent per a nombroses escoles, tallers
i institucions que treballen amb persones amb discapacitat.
Centres d’arreu de Catalunya ja l’han visitat.
les persones afectades. A més, 18 banyistes van nedar fins
a 4.125 metres. Durant tota la jornada es va vendre material
com ara samarretes, bosses, gorres o tovalloles i es van
poder fer aportacions d’un euro. En total es van recaptar
190,10 euros. A més, l’Alzinar té previst fer la seva aportació
per incrementar aquesta xifra. Les persones que el dia 11 de
juliol no van poder sumar-se a la causa poden fer els seus
donatius a la Fundació Esclerosi Múltiple de Barcelona en el
compte: 2100 0921 81 0200093391 (La Caixa).
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L’Ajuntament reclama a l’empresa de l’abocador que en minimitzi
l’impacte ambiental amb la màxima celeritat
L’Ajuntament va aprovar en el darrer ple municipal una moció
que reclama a l’empresa que gestiona l’abocador de Can Mata
que compleixi els compromisos adquirits i prengui mesures
d’immediat per minimitzar l’impacte ambiental d’aquesta
instal·lació i l’Ecoparc4. La moció va comptar amb els vots a
favor de l’equip de govern (CiU, PP i ERC) i les abstencions dels
dos partits a l’oposició, PSC i Entesa per Masquefa.
La moció recorda que l’empresa, CESPA Gestión de Resíduos,
va signar l’abril del 2008 un conveni amb l’Ajuntament en què
assumia l’obligació “d’executar una barrera verda de caràcter
vegetal” que fes de “pantalla visual del perímetre del dipòsit
controlat de Can Mata i de l’Ecoparc 4 per a disminuir l’impacte
visual des del terme de Masquefa i aconseguir, així, una millora
ambiental per al municipi”. El text denuncia que dos anys
després de la signatura del conveni CESPA-GR encara no ha
presentat a l’Ajuntament el projecte d’integració paisatgística i
d’instal·lació d’aquesta barrera verda, i per això insta l’empresa
a presentar-lo “amb la màxima celeritat”.

La moció també recorda que el conveni entre CESPA-GR i
l’Ajuntament es va signar davant dels màxims representats
de l’Agència Catalana de Residus de la Generalitat i l’Entitat
Metropolitana de Medi Ambient, i que aquesta tutela del
Govern català constituïa “la garantia del compliment que es
prendrien les mesures establertes per minimitzar l’impacte
mediambiental”. Per això, la moció acorda informar aquests
dos organismes “perquè exerceixin efectivament la seva
tutela i emprenguin les accions necessàries perquè CESPAGR assumeixi els seus compromisos”.

L’empresa CESPA es va comprometre l’any
2008 a instal·lar una barrera verda que
faci de pantalla visual del dipòsit de Can
Mata i l’Ecoparc

Dipositar les deixalles i residus fora dels llocs autoritzats
comporta elevades sancions econòmiques
Amb l’objectiu de garantir una Masquefa neta i cívica,
l’Ajuntament ha intensificat el control per assegurar el
correcte ús dels diversos serveis de recollida de deixalles i
residus i evitar que alguns vilatans i vilatanes els deixin fora
dels llocs expressament habilitats a la via pública. Els agents
de la Policia Local en fan un seguiment i comuniquen les
infraccions a l’Ajuntament, que obre expedients sancionadors
a les persones que no compleixen la normativa.
El Consistori informa que l’abandonament d’objectes, residus
i altres deixalles fora dels llocs autoritzats és una infracció que
comporta multes que van de 120 fins a 1.200.000 euros en
funció de la gravetat.
D’altra banda, l’Ajuntament recorda que els vilatans i
comerciants disposen d’un servei de recollida porta a porta de
residus voluminosos (electrodomèstics i mobles vells i altres
residus de grans dimensions). Per usar-lo només cal trucar al
93 708 60 96. Un vehicle els passa a recollir i els porta fins a la
deixalleria municipal.
Al centre urbà de Masquefa la recollida de voluminosos es fa
dilluns, dimarts i divendres; al Maset, dilluns; a Can Parellada,

dimarts; i a Can Quiseró, La Beguda Alta i Can Valls, divendres.
Als vilatans i vilatanes se’ls recullen mobles i electrodomèstics
vells, i als comerciants cartró, piles, fluorescents i oli vegetal.
Pel que fa al cartró es recorda que els comerciants han de
doblegar totes les caixes i deixar-les en una pila a la porta de
l’establiment quan tanquin al migdia (l’horari de recollida és
de 14h a 16h).

Ajuts entre 50 i 400 euros per a renovar els electrodomèstics
L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha obert la cinquena convocatòria del Pla Renova’t d’electrodomèstics, calderes i aires condicionats,
una acció destinada a promoure la substitució d’aparells vells per uns altres nous energèticament més eficients.
El programa estarà dotat amb 7,5 milions d’euros i serà vigent fins al 30 de desembre o bé fins que s’exhaureixi el pressupost. El
Pla Renova’t 2010 permetrà un estalvi anual de prop de 14.000 MWh, xifra que equival al consum d’energia elèctrica d’unes 3.500
famílies.
Els ajuts oscil·len dels 50 als 400 euros, en funció de l’aparell, i la subvenció en cap cas superarà el 25% del preu de l’electrodomèstic.
Més informació a www.gencat.cat
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Les quartes Botigues al Carrer ja escalfen motors
La regidoria de Promoció Econòmica ja treballa en la quarta edició de Les botigues al
carrer. La fira se celebrarà el diumenge 3 d’octubre en funció del nombre de comerços
que finalment s’hi inscriguin. Com en la darrera edició la quota que hauran d’abonar
els comerciants serà de 26 euros. Les inscripcions es faran del 1 al 24 de setembre.
Aquesta vegada el Consistori ha enviat una carta a les empreses per conèixer les seves
preferències pel que fa a l’horari de la fira. Els comerciants poden escollir entre una
fira de matí (de les 10 fins a les 15h) o una fira de matí i tarda (de les 10h fins a les 18h
ininterrompudament). L’opció majoritària és la que s’acabarà aplicant.
Els comerciants poden comunicar la seva preferència responent la carta que han
rebut i enviant-la al correu electrònic masvsl@diba.cat o al fax 93 772 58 68. Tenen
fins al dia 6 d’agost per poder fer-ho. A mitjan d’agost l’Ajuntament els comunicarà
l’horari escollit.

La fira se celebrarà el diumenge 3 d’octubre si
s’hi inscriuen comerços suficients
L’entrada a MASQUEFA
es converteix en un passeig
L’Ajuntament ha fet obres de millores a l’entrada a Masquefa venint per
la carretera de Piera. Així, al lateral dret de la carretera s’hi ha fet un
agradable passeig amb bancs per al repòs, arbres i una gran roca amb
una font. Aquests treballs de millora han anat a càrrec de la Brigada
Municipal.

El pavelló poliesportiu canvia de
fesonomia
El pavelló poliesportiu de Masquefa estrena nova fesomia després dels treballs
de millora que hi ha dut a terme l’Ajuntament per garantir que les entitats i
clubs esportius hi puguin entrenar i disputar les seves competicions en les
millors condicions. Així s’ha restaurat tot el parquet de la pista, s’han arreglat
els vestuaris i s’ha pintat l’interior del pavelló. També es pintarà de nou la
senyalització de la pista. L’actuació s’ha finançat amb una subvenció de 47.000
euros de la Diputació de Barcelona.

Masquefa serà del 26 de setembre al 2 d’octubre
la seu d’un important esdeveniment esportiu
internacional: la disputa del Campionat d’Europa
de Mountain Bike per a Sords. De moment han
confirmat la participació més d’una cinquantena
de corredors procedents de l’estat espanyol, Portugal, Itàlia, Suècia, la República Txeca, Ucranïa, Alemanya, Rússia i Bèlgica.
Al llarg dels set dies del campionat els corredors prendran part en tres curses, una marató, una de modalitat cross-country i una
altra cross-country de relleus. Les proves es disputaran al circuit de La Pedrosa i pel terme municipal de La Beguda.
El campionat l’organitza la Federació Espanyola d’Esports per a Sords amb el suport de l’Ajuntament i d’altres
organitzadors. El circuit de la Pedrosa ja va ser l’escenari d’una prova puntuable per al Campionat d’Espanya d’aquesta
mateixa modalitat.

Masquefa acollirà el Campionat
d’Europa de Mountain Bike per a Sords

Nota informativa de la regidoría d’Esports de l’Ajuntament: Els horaris per al nou camp de
futbol municipal per a la propera temporada 2010-2011 encara no s’han concretat. Abans de començar la temporada
s’establirà un calendari d’entrenaments i partits tenint en compte les possibilitats d’ocupació dels equips.

JULIOL ACTIU,
UN MES PLE D’ACTIVITATS I VALORS
Novament el col·lectiu
de joves de Masquefa
entre 12 i 17 anys ha
gaudit aquest mes d’un
munt d’activitats en la
segona edició del Juliol
Actiu, amb importants
novetats respecte l’any
passat. L’objectiu del
programa és oferir als
i les joves una activitat
d’oci i lleure per les
vacances d’estiu.

En l’edició d’aquest any els nois i noies han posat en marxa
un projecte que té com a valors essencials la iniciativa,
la participació i la comunicació. La proposta educativa ha
estat relacionada amb el món del cinema i els i les joves
han treballat cada setmana un gènere cinematogràfic.
S’ho han passat d’allò més bé gravant les seves versions
adaptades de les pel·lícules, buscant el vestuari i treballant
les coreografies.
Amb el Juliol Actiu s’ha treballat la creativitat, la imaginació
i la iniciativa de grup. El suport de poder comptar amb les
instal·lacions del Centre Tecnològic Comunitari i els seus
serveis ha facilitat notablement el treball dels i les joves,
que cada setmana hi han pogut visualitzar el resultat de les
seves gravacions.
A més de l’espai cinematogràfic, els i les participants també
han practicar esports, com ara el bàsquet, el futbol, el voleibol,
i han gaudit de la piscina, a més de jugar a tradicionals jocs
de carrer de tota la vida. Aquestes activitats s’han fet en
equipaments municipals com el pavelló poliesportiu, el nou
camp de futbol de gespa, el Recinte Rogelio Rojo i la piscina
de l’Alzinar.
D’altra banda, els i les participants al Juliol Actiu també han
gaudit cada setmana de diverses sortides, tant pel terme
de Masquefa com per d’altres localitats veïnes, com ara
els Hostalets. D’aquesta manera han pogut conèixer el
seu entorn més immediat. També s’han fet sortides al Parc
Aquàtic de Sabadell i als aiguamolls del Prat, on també han
visitat la Fundació Catalana d’Esplai.

REFORÇ ESCOLAR I TÈCNIQUES D’ESTUDI
Reforç escolar i tècniques d’estudi és un servei municipal adreçat als alumnes d’ESO per ajudar-los a millorar el seu rendiment a
l’institut. Les places són limitades, amb un màxim de 8 alumnes per grup, per facilitar el treball i seguiment personalitzat. Els grups es
divideixen en 1r i 2n d’ESO (GRUP A) i 3r i 4t d’ESO (GRUP B). Cada grup fa tres hores setmanals.
Inscripcions: s’han de formalitzar a l’Àrea de Serveis Personals (C/Crehueta, 33). Cal adjuntar la butlleta d’inscripció (adherida al tríptic
informatiu), una fotocòpia del DNI i una fotografia mida carnet.
Preu i pagament: el preu del servei és de 150 euros cada trimestre. El pagament s’ha de fer trimestralment a l’Ajuntament
(C/Major, 93).
Horaris: Alumnes de 1r i 2n d’ESO: Dilluns de 17.30h a 19.00h i dimecres de 16h a 17.30
Alumnes de 3r i 4t d’ESO: Dilluns de 19h a 20.30h i dimecres de 17.30h a 19h
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

“ El Ferré de Masquefa” (1832-1855)
Entre els anys 1846 i 1849, va esclatar la segona guerra carlina, més
coneguda com la Guerra dels ‘Matiners’. Els revoltats van aconseguir
ampli suport popular i aixoplugaren una diversitat d’interessos. El
gruix de les partides s’elevà a 5.000 insurrectes l’any 1848. Tot i no
produir-se cap enfrontament bèl·lic de renom, l’activitat guerrillera
va ser intensa i no es va acabar oficialment el conflicte fins el maig
de 1849, fruit de l’esgotament i desgast dels contendents. Tot i així, la
totalitat de les partides no es van dissoldre ni de bon tros.Alguns grups
organitzats de carlins actuaven a cavall entre la revolta i la delinqüència.
Aquest context va forjar que les autoritats els designessin com a
‘latrofacciosos’, l’activitat dels quals fou perseguida. És habitual trobar
disposicions contra “los salteadores de caminos y los ladrones en
despoblado y aun en poblado siendo quadrillas”.
Aquest és el cas de l’escamot d’en Cristòfol Comas i Pau, conegut com
el ‘Tòful de Vallirana’, comandant carlí que va participar en la primera
i segona guerra carlina. Les seves accions se centraven en la serralada
de l’Ordal i el Penedès. El nostre
poble es trobava a prop del seu
àmbit geogràfic i logístic. L’octubre
de 1855 en ‘Tòfol de Vallirana’, amb
un grup d’uns 30 homes, es trobava
‘allotjat’ a Masquefa, concretament ,i
segons la memòria oral i col·lectiva,
a l’antiga casa de Cal Pujades de l’era
(situada al C/ Montserrat nº7 i que
antigament tenia un estable i celler).
En aquest casa ja s’hi havien refugiats
altres vegades.
Entre els seus principals oficials es
trobava un jove masquefí de 23 anys
conegut amb el sobrenom de ‘Ferré
de Masquefa’. El seu nom autèntic
era Joaquim Pere Pau Marinel·lo i
Bonastre. Va néixer a Masquefa l’any
1832, concretament el dia 28 de
desembre, fill del ferrer Agustí Marinel·lo i Rosalia Bonastre i Mas.
L’ofici de ferrer ja el feia el seu avi quan va arribar a Masquefa procedent
d’Olesa de Montserrat per casar-se amb la donzella masquefina Teresa
Bosch.
El matí del dia 5 d’octubre la casa fou cercada per una columna de 89
homes de la milícia nacional de Sant Sadurní d’Anoia, comandats pel
capità Geronimo Roca, 88 homes de la milícia d’Esparreguera, dirigits
per l’alcalde d’aquesta vila, Jaume Duran, i poc després s’hi van afegir
des de Vilafranca 50 homes de la companyia de caçadors de Talavera i
dotze cavalls del regiment de Calatrava, sota les ordres del comandant
Casalís. Una vegada envoltada la casa i ocupat el poble pels soldats, un
dels rebels va fugir camp enllà i va ser perseguit per la cavalleria.‘Tòfol
de Vallirana’ va aprofitar la situació per intentar escapar per la porta de
darrera, però es va trobar tres milicians que el van passar per les armes
sense consideració. A l’interior de la casa la resta d’homes van treure
el mocador blanc per rendir-se si se’ls perdonava la vida. El comandant

Casalís va respondre que la tropa podia sortir tranquil·la, però que els
comandaments serien executats. Una vegada reduïts els carlins, varen
entrar a la casa un grup de milicians i van trobar un sergent i un soldat
rebel amagats als cups. El sergent va ser mort al moment, i el soldat
conduït a fora amb la resta de presoners (un total de 27 detinguts),
entre ells dos oficials que van ser afusellats a Masquefa el mateix dia:
un d’ells era Joaquim Marinello i Bonastre.
El dia 6 d’octubre eren enterrats pel mossèn Pau Ferrer al cementiri
de la parròquia de Sant Pere de Masquefa, els següents “caps” carlins:
Cristòfol Comas i Pau ( Tòfol de Vallirana): fuster, natural de Vallirana de
55 anys. Casat en únic matrimoni amb Francesca Braga. Passat per les
armes el dia 5 d’octubre de 1855 a la vila de Masquefa.
Joaquim Marinel-lo i Bonastre (Ferré de Masquefa): ferrer, natural de
Masquefa, de 23 anys, solter, afusellat per les tropes el dia 5 d’octubre
de 1855 a la vila de Masquefa.
Anton Estrada i Bertran: fuster, natural de Palma de Mallorca i habitant
de Barcelona, de 36 anys, casat en únic
matrimoni amb Rosa Sans, afusellat
per les tropes el dia 5 d’octubre de
1855 a Masquefa.
Agustí Cid i Magí: natural de Galera (
Lleida), de 45 anys, casat amb Josepa
Roma, passat per les armes per les
tropes el dia 5 d’octubre de 1855 a
Masquefa.
Tres dies després, de camí cap a
Martorell, per ordre del capità general
de Catalunya, els soldats van conduir
els presoners fins a Sant Andreu
de la Barca, a prop de la riera de
Corbera, molt a prop d’on hi havia
la palanca vella. Van ser passats per
les armes els vint-i-quatre carlins. La
terrible execució massiva va retrunyir
la sensibilitat de la bona gent de Sant
Andreu, i hom comentava:“no us acosteu al riu, que baixa ple de sang”.
Els carlins de la partida de ‘Tòfol’ van ser sepultats al cementiri de
Sant Andreu. Durant molts anys els carlins de Catalunya van retre
homenatge davant la tomba comuna, el 6 d’octubre.
Xavier Pérez Fornés
Llicenciat en història
Bibliografia: AA.VV: Història de la Catalunya Contemporània. Ed. Pòrtic 1999
AA.VV: Història de Piera. Ed. Pagès.1999
Col-lectiu Recerca Masquefa; La guerra carlina a masquefa-1855.
R.5648 ( Bibl. de Masquefa)
Bofarull i Terrades, Manuel: La guerra dels matiners al Penedès (18461849). www.raco.cat/Miscellania Penedesenca/article.
Arxius: A.P.M Òbits (1815-1855) foli 215, 216 i 219
Fonts Orals: A.M
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AGOST

De dimecres a diumenge
(Veure pàgina 13)

CULTURA I FESTES

FESTA MAJOR DE LA
BEGUDA
2,3,4 i 5 de setembre
De dijous a diumenge
(Veure pàgina 12)

FESTA MAJOR DEL MASET
13, 14 i 15 d’agost
Divendres, dissabte i diumenge
(Veure pàgina 12)

DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA
Dissabte 11 de setembre
(Veure pàgina 13)

CONCERT D’HAVANERES
Dimecres 18 d’agost
A les 21h, a la plaça de l’Estació
Organitza: Charter Masquefa

FESTA DEL RAÏM
Diumenge 12 de setembre
(Veure pàgina 13)

FESTA MAJOR DE CAN
PARELLADA
26,27, 28 i 29 d’agost
De dijous a diumenge
(Veure pàgina 12)

ESPORTS
CLUB PETANCA
MASQUEFA
Campionat obert de petanca
Cada dissabte, a les 17.30h, a les
instal·lacions de la petanca

CLUB CICLISTA
MASQUEFA
Sortides en BTT
Diumenges, a les 08.00h, a la plaça de
l’Estació

CLUB DE TIR
ESPORTIU
07/agost – 11.00h
Tirada de la Festa Major de
Martorell
Tir al Plat
08/agost – 09.30h
Pistola Standard

SETEMBRE
CULTURA I
FESTES
XI SETMANA DE LA GENT GRAN
1,2,3,4 i 5 de setembre

FESTIVAL INFANTIL DE BALL
DE BASTONS
Diumenge 12 de setembre
Coincidint amb la Festa del Raïm
Amb la participació de colles d’arreu
de Catalunya
(Veure pàgina 13)
X TROBADA DE PUNTAIRES
Dissabte 18 de setembre
A partir de les 17h a la plaça de
l’Estació
Organitzen: Grup de Puntaires de
Masquefa i Ajuntament de Masquefa
BALL POPULAR
Diumenge 26 de setembre
Amb el grup Aguamarina
A les 19h a la Sala Polivalent del
Recinte Rogelio Rojo
Preu: 2 euros

ESPORTS
CAMPIONAT EUROPEU DE
MOUNTAIN BIKE PER A SORDS
Del 27 de setembre al 3 d’octubre
Al circuit de La Pedrosa
(Veure pàgina 16)

CURSOS
I TALLERS
TIC

Agenda
Inscripcions: CTC (del 7 al 28 de
setembre)
Dona’t una oportunitat
Del 27 de setembre al 21 de desembre
Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 11:30h
Inscripcions: CTC (del 7 al 24 de
setembre)
Informàtica per a gent gran
Del 28 de setembre al 10 de febrer
Dimarts i dijous de 12 a 13:30h
Inscripcions: CTC (del 7 al 27 de
setembre)
Iniciació a la informàtica
Del 27 de setembre al 17 de novembre
Dilluns i dimecres de 17:30 a 19h
Inscripcions: CTC (del 7 al 24 de
setembre)
Iniciació al processador de
textos
Del 27 de setembre al 17 de novembre
Dilluns i dimecres de 19 a 20:30h
Inscripcions: CTC (del 7 al 24 de
setembre)
Iniciació al full de càlcul
Del 28 de setembre al 16 de novembre
Dimarts i dijous de 17:30 a 19h
Inscripcions: CTC (del 7 al 27 de
setembre)
Iniciació a la informàtica
Del 28 de setembre al 16 de novembre
Dimarts i dijous de 19 a 20:30h
Inscripcions: CTC (del 7 al 27 de
setembre)
Microsoft Office Word nivell
inicial
Del 27 de setembre al 17 de novembre
Dilluns i dimecres de 17:30 a 19h
Inscripcions: CTC (del 7 al 24 de
setembre)
Microsoft Office Excel nivell
inicial
Del 27 de setembre al 17 de novembre
Dilluns i dimecres de 19 a 20:30h
Inscripcions: CTC (del 7 al 24 de
setembre)
CONEIXEMENTS DE BASE
I ACCESSOS AL SISTEMA
EDUCATIU
Alfabetització i neolectura
Inici 4 d’octubre de 2010
Dilluns i dimecres de 18 a 19:30h
Inscripcions: CTC (a partir del 7 de
setembre)

Iniciació a la informàtica
Del 29 de setembre al 12 de novembre
Dimecres i divendres de 10 a 11:30h
Inscripcions: CTC (del 7 al 28 de
setembre)

Taller de capacitació individual
per a dones nouvingudes
Inici 4 d’octubre
Dilluns i dimecres de 9:15 a 11:15h
Inscripcions: Àrea de Serveis Personal
(a partir del 7 de setembre)

Iniciació al processador de
textos
Del 29 de setembre al 12 de novembre
Dimecres i divendres de 11:30 a 13h

Preparació per a la prova d’accés
a CFGM
Inici 5 d’octubre
De dilluns a dijous de 17 a 20:30h

Inscripcions: CTC (del 7 al 24 de
setembre)
Preparació per a la prova d’accés
a CFGS
Inici 5 d’octubre
Dimarts i dijous de 19:30 a 21h
Inscripcions: CTC (del 7 al 22 de
setembre)

LLENGÜES
Català nivell inicial
Inici 5 d’octubre
Dimarts i divendres de 10 a 12h
Inscripcions: CTC (del 7 al 22 de
setembre)
Català nivell B
Inici 4 d’octubre
Dilluns i dimecres de 19:30 a 21:30h.
Inscripcions: CTC (del 7 al 22 de
setembre)
Català nivell C
Inici 5 d’octubre
Dimarts i dijous de 19:30 a 21:30h
Inscripcions: CTC (del 7 al 22 de
setembre)
Francès nivell inicial
Inici 4 d’octubre
Dilluns i dimecres de 18 a 19:30h
Inscripcions: CTC (del 7 al 22 de
setembre)
Anglès nivell mig
Inici 4 d’octubre
Dilluns i dimecres de 19:30 a 21h
Inscripcions: CTC (del 7 al 22 de
setembre)
Alemany nivell mig
Inici 7 d’octubre
Dijous i divendres de 19:30 a 21h
Inscripcions: CTC (del 7 al 22 de
setembre)
Curs de llengua de signes
catalana
Inici 2 d’octubre
2, 16, 23 i 30 d’octubre i 6, 13, 20 i 27
de novembre 10 a 14h
Inscripcions: Isabel - 655937876 /
i.sanmartin@interprets.org

FORMACIÓ PER
A L’OCUPACIÓ
Taller ‘Com millorar el meu
currículum
Dijous 30 de setembre de 10 a 12h
Inscripcions: CTC (a partir del 7 de
setembre)

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

núm.
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NOM: Unió Ciclista Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 1984
Nº DE SOCIS: 38
CATEGORIA: Esports
ACTIVITAT: Pràctica del ciclisme de carretera i BTT
adreça: plaça de l’Estació s/n (edifici de l’Alzinar)
tel.: 93 772 57 94 (José López)
93 772 52 63 (Juan Raya)
e-mail: joselogarbici@hotmail.com

Unió Ciclista Masquefa:
qui mou les cames, mou el cor

El 2 de juny de l’any 1984 l’Alzinar Societat Recreativa i Cultural va acordar la creació d’una nova secció
esportiva per a la pràctica del ciclisme, amb el nom d’Unió Ciclista Masquefa. L’entitat va néixer amb una
quarantena de socis. La primera junta directiva la van formar Jaume Llopart Bernet (president), Miguel Gustín
Lozano (vicepresident) i Juan Raya Ruíz (tresorer).
Des que va veure la llum la Unió Ciclista Masquefa no ha deixat de pedalar. Durant la temporada de març
a octubre els ciclistes es troben cada diumenge per sortir a la carretera.Tenen programats fulls de ruta amb
quilòmetres i més quilòmetres per a tota la temporada. De mitjana els integrants de la Unió Ciclista fan una
mica més de 100 quilòmetres en cada sortida.També organitzen setmanalment sortides amb BTT, amb rutes
que s’escullen pràcticament en el mateix moment de pujar a la bicicleta. Els ciclistes de carretera es troben
els diumenges i surten de davant de l’Ajuntament. Els de BTT surten de la plaça de l’Estació.
A més de les sortides en carretera i BTT, la Unió Ciclista Masquefa també visita d’altres municipis per
córrer en marxes cicloturistes, entre les quals destaquen especialment la maratoniana prova Titan Desert (on
participa el masquefi José Martín), la difícil Quebrantahuesos de Sabiñánigo o la pujada al Mont Caro.
Els ciclistes animen tothom a apuntar-se a l’entitat i a descobrir aquesta pràctica esportiva. Per què? Doncs
perquè les sortides els permeten fer esport i salut (“qui mou les cames, mou el cor”, diuen). I al mateix temps
també coneixen paratges i pobles de la comarca i l’entorn que d’altra manera difícilment coneixerien. A més
les sortides fomenten la relació social entre els participants i també amb d’altres penyes ciclistes, amb algunes
de les quals asseguren que mantenen una important rivalitat, això, sí, una rivalitat “sana”.
La Unió Ciclista Masquefa obre, doncs, les seves portes a tothom qui vulgui viure experiències dalt d’una
bibicleta. A tothom qui li agradi el ciclisme, ja sigui carretera o BTT, l’esperen tots els dissabtes a les 7 de la
tarda a les instal·lacions de l’Alzinar.
L’actual junta la integren José López García (president), Manuel Gallego Pinillos (secretari) i Juan Raya Ruíz
(tresorer).

“L’entitat anima tothom a practicar el ciclisme; a més de fer
esport i salut els permetrà fer nous amics i conèixer paratges i
pobles que difícilment coneixerien”

