Revista municipal

MASQUEFA

batega
novembre 2008 · núm. 10

Aldi farà un centre
logístic a Masquefa

1 milió d’euros per
acabar la biblioteca

LA MASQUEFA
QUE VE

MASQUEFA

SABÍEU QUE...?

batega

2

VOLS BALLAR? VINE A LA ROGELIO ROJO!
L’Ajuntament organitza balls populars cada quinze dies
Ja no hi ha excusa per no sortir a ballar
amb la parella o els amics. L’Ajuntament
organitza, cada dos diumenges, balls
populars a la Rogelio Rojo. Es tracta
d’una activitat gratuïta i oberta a
tothom. Des que van iniciar-se els balls
populars han obtingut una extraordinària
resposta. Nombrosos vilatans i vilatanes
es reuneixen quinzenalment a la Sala
Polivalent per gaudir de la música en
directe i del ball. (Consulteu a l’agenda els
balls d’aquest mes)
Els balls populars són una de les iniciatives
del programa estable d’activitats culturals
“Fem Cultura”, impulsat per l’Ajuntament. “Fem Cultura” inclou nombroses activitats,
com ara sortides mensuals al teatre i a espectacles, contacontes mensuals a la biblioteca,
visites culturals i a museus, xerrades i debats sobre fets històrics (els anomenats “Cafès
amb història”) o nombrosos cursets, entre d’altres. L’objectiu és que els masquefins i
masquefines puguin gaudir d’una programació cultural estable i de qualitat.
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Per Nadal, fes un consum
responsable
Planifiqueu les despeses i eviteu
el sobreendeutament
Feu una llista de les compres
més necessàries
Cenyiu-vos al pressupost del
qual disposeu
Compreu amb temps els
aliments que es poden conservar
o congelar
Sigueu prudents amb l’ús de les
targetes de crèdit. Si és possible
feu els pagaments en efectiu o
amb targeta de dèbit
Compareu els preus i la qualitat
dels productes i dels serveis
Tingueu en compte que el preu
d’algun producte s’incrementa
per Nadal
Demaneu i conserveu el tiquet
o la factura de compra, ja que
són la garantia del producte

Participa en els
assumptes
municipals
Des de l’Ajuntament de Masquefa
volem desenvolupar el Pla de
Participació Ciutadana i difondre
el Reglament de Participació. És
per això que en cada número de
la revista d’informació municipal
i vilatana Masquefa Batega us
donarem a conèixer un dels
articles que recull el reglament.
Article 14. La pàgina web
municipal i el correu electrònic
ciutadà.
1.L’Ajuntament posarà a disposició
de la ciutadania una pàgina web
on es podrà informar de les
actuacions d’interès general, dels
extractes dels acords dels òrgans
de govern i del Ple municipal, i de
l’agenda d’activitats més rellevants
del municipi.
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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
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
CEIP EL TURÓ
93 772 51 75
CEIP FONT DEL ROURE 93 772 74 32
CEIP FRANCESC MATA I
93 772 76 27
SANGHÉS
CONSELL COMARCAL
93 805 15 85
CORREUS
93 775 92 67
CRARC
93 772 63 96
ESCOLA BRESSOL
93 772 50 11
MUNICIPAL
ESCOLA BRESSOL
93 772 50 24
DE LA BEGUDA
ESPAI DE JOC INFANTIL 627 945 530
FARMÀCIA
93 772 53 01
FECSA (avaries)
900 74 74 74
FECSA (atenció al client)
900 73 73 73
FERROCARRILS
93 205 15 15
CATALANS
GUARDIA CIVIL
93 779 00 69
HISENDA (Igualada)
93 804 65 61
HISPANO IGUALADINA 93 804 44 51
HOSPITAL (Martorell)
93 774 20 20
INEM (Martorell)
93 775 10 62
INFORMACIÓ GENERAL
012
JEFATURA TRÀNSIT (BCN) 93 298 65 00
JUTJAT DE PAU
93 772 50 69
MASQUEFA TV
93 772 81 09
MOSSOS D'ESQUADRA
088
ORGT (Masquefa)
93 775 92 55
ORGT (Piera)
93 776 07 56
PARRÒQUIA SANT PERE 93 772 52 26
POLIESPORTIU
93 772 63 92
REGISTRE PROPIETAT
93 803 11 18
RENFE
902 24 02 02
SANITAT RESPON
902 11 14 44
SEGURETAT SOCIAL (Igualada) 93 804 62 62
SES DE MASQUEFA
93 772 77 22
TAXI
93 771 60 12
TAXI
600 542 614
TAXI ADAPTAT
648 65 90 09
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ACTUALITAT

ALDI FARÀ UN CENTRE LOGÍSTIC A MASQUEFA
Excel·lent notícia per a
Masquefa. L’empresa ALDI
ha triat el nostre municipi
per construir-hi un centre
logístic de 90.000 m2, amb
una
construcció
d’uns
42.000 m2, així com un edifici
corporatiu de 3.900 m2 on
s’ubicaran la raó social de
l’empresa i la central de
compres per a tot l’estat
El nou centre logístic que Aldi
Supermercados, propietat al 100 %
del grup alemany de distribució ALDI,
construirà a Masquefa serà el quart a
l’estat espanyol. El centre es farà al nou
polígon del Clot del Xarel·lo, impulsat
per un promotor privat.
L’arribada d’Aldi Supermercados a
Masquefa és fruit de les gestions que
des de fa anys han dut a terme els
equips de govern del municipi. L’alcalde
de Masquefa, Xavier Boquete, afirma
que la construcció d’aquest centre
logístic “és una excel·lent notícia per al
municipi i el conjunt de l’Anoia, una de
les comarques que més està patint els
efectes de la crisi econòmica”.
L’Ajuntament ja va aprovar la
requalificació de sòl rústic a industrial
i el pla parcial urbanístic per al
desenvolupament d’aquesta nova zona
industrial. En l’actualitat el pla parcial
està pendent de superar l’últim tràmit
administratiu: l’aprovació definitiva
per part de la Comissió d’Urbanisme
de la Catalunya Central, que podria
donar llum verd a l’operació aquest
desembre.

UN POLÍGON AMB UNA
SITUACIÓ PRIVILEGIADA
El nou polígon del Clot de Xarel·lo es troba al llindar del municipi de Sant Llorenç
d’Hortons. La seva privilegiada situació, a només 30 quilòmetres de Barcelona,
i la seves extraordinàries dimensions, més de 10 hectàrees, el fan especialment
atractiu per a la instal·lació d’empreses capdavanteres que requereixen molts
metres quadrats.A més, la zona es troba al peu de futures infraestructures viàries
com el Quart Cinturó i el desdoblament de la B-224.

any i mig) i també la implicació de la
Generalitat,“que ha cregut en el projecte
i en el nostre territori”. Boquete
subratlla igualment la importància que
s’instal·li en el municipi “una empresa
d’un sector que està a l’alça”.

Els veïns de Masquefa tindran
proritat per accedir als llocs de
Exemple de cooperació entre el treball
sectors públic i privat
Els veïns de Masquefa tindran prioritat
L’alcalde posa aquesta operació
d’exemple “del treball conjunt de la
iniciativa privada i l’administració per
impulsar projectes que generen nous
llocs de treball i riquesa al territori”. En
aquest sentit, destaca la rapidesa amb
què s’ha tirat endavant el projecte (1

a l’hora d’accedir als nous llocs de
treball que es crearan. En aquest
sentit, l’Ajuntament ja ha impulsat
l’organització de cursos d’iniciació
a l’alemany, ja que certa part dels
empleats qualificats hauran de tenir-ne
nocions bàsiques.

La col.laboració
absoluta de
l’Ajuntament ha
fet possible que
Aldi s´estableixi a
Masquefa i descarti
altres opcions
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MASQUEFA VIURÀ UN CAP
El cap de setmana del 13 i 14 de desembre els masquefins i masquefines podran demostrar la
seva solidaritat per partida doble. El dissabte 13 el municipi acollirà la seva primera Marató de
Donació de Sang. I el diumenge 14 se sumarà, per segon any consecutiu, a la Marató solidària
que organitza TV3

‘Posa el braç’

Amb el lema “Posa el braç”, Masquefa
acollirà el dissabte 13 de desembre la
seva primera Marató de Donació de Sang.
Es tracta d’una iniciativa promoguda pel
Banc de Sang i Teixits que pretén fomentar
les donacions de sang per aconseguir
l’autosuficiència. Una de les activitats que
el Banc de Sang i Teixits va iniciar l’any 2002
va ser una campanya itinerant de Maratons
de Donació de Sang, que es va començar
fent en 12 poblacions catalanes durant
el primer any. Actualment nombroses
poblacions catalanes s’han sumat a aquesta
iniciativa.
Per primera vegada es vol que Masquefa
aculli aquesta campanya. S’espera comptar
amb una gran participació ciutadana i és
per això que el dissabte 13 de desembre,
durant 12 hores ininterrompudes (de les

10 del matí a les 10 de la nit) es podrà
donar sang a l’escola CEIP El Turó.
L’escola i l’ajuntament col·laboren en la
marató. Per animar a la participació, el
consistori posarà el màxim de facilitats
per donar l’oportunitat als vilatans i
vilatanes de fer aquest gest solidari, com
per exemple amb l’habilitació d’un espai
lúdic o guarderia per als infants.
L’objectiu d’aquest acte és sensibilitzar
sobre la necessitat de convertir la donació
de sang en un hàbit, captar nous donants i
aconseguir així un important nombre de
donacions durant la jornada. Per donar
sang només cal tenir més de 18 anys i
pesar 50 quilos o més.

‘Masquefa també suma”

L’endemà, el diumenge 14 de desembre, i
després de l’excel·lent experiència de l’any

ENGANXINES A 1 EURO
Per accedir a tots els actes de la Marató
de TV3 caldrà fer un donatiu d’1 euro
(com a mínim). En el moment de fer el
donatiu es lliurarà als vilatans i vilatanes
una enganxina que els donarà dret a
accedir a les activitats.
També per recollir fons es posaran a
diversos indrets de Masquefa, ja des
del dimarts dia 9, quan comencen les

activitats de la marató, les peces d’un
mural que la gent podrà anar omplint
amb monedes. Una vegada enllestit,
el mural es presentarà el diumenge
14 de desembre, a les 8 del vespre,
al poliesportiu. A més, durant tot el
diumenge el marcador electrònic del
poliesportiu anirà actualitzant la xifra
dels diners recaptats.

passat, Masquefa tornarà a adherir-se a la
Marató de TV3, que aquest 2008 recollirà
fons per lluitar contra les malalties mentals
greus. Amb el lema “Masquefa també
suma”, l’Ajuntament, amb la col·laboració
de les entitats, ha organitzat nombroses
activitats que serviran per recollir fons
per a la marató de la televisió catalana. A
més, l’Ajuntament, amb la col·laboració
de l’Associació de Serveis i Comerciants
de Masquefa, instal·larà guardioles en els
establiments de la vila. També se’n posaran
a les dependències municipals.
Els organitzadors animen tots els vilatans i
vilatanes a sortir al carrer i a solidaritzar-se
amb aquesta causa. L’any passat Masquefa
ja va demostrar sobradament el seu gran
cor i va ser el muncipi de tota la comarca
de l’Anoia que va recaptar més diners, un
total de 3.012 euros.
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ACTUALITAT

DE SETMANA SOLIDARI
CAP DE SETMANA SOLIDARI
MARATÓ DE LA SANG “POSA EL BRAÇ” - 13 de desembre
MARATÓ DE TV3 “MASQUEFA TAMBÉ SUMA” - 14 de desembre
Dimarts, 9 de desembre 2008
Acte

Lloc

Hora

Entitat

Parada mercat

Pl. Estació

09.00 - 13.00

Radio Masquefa

Dimecres, 10, dijous 11 i divendres 12 de desembre 2008
Acte

Lloc

Hora

Entitat

Parada

Capella del Roser

11.00 - 13.00 i de
17.00 a 19.00

Radio Masquefa

Acte

Lloc

Hora

Entitat

Mercat de Santa Llucia i arbre de Nadal
solidari

Davant parròquia

10.00 a 18.00

AMPA Font del Roure

Marató de la Sang

CEIP el Turó

10.00 a 22.00

Banc de Sang i Teixits

Xocolatada

CEIP el Turó

17.30

Grup de Voluntaris

Partits de Futbol

Camp de Futbol

Tot el dia

Escola Futbol Base Masquefa i Futbol
Club Masquefa

Acte

Lloc

Hora

Entitat

Venda punts de llibre

Poliesportiu

Tot el dia

Grup de Lectura

Cursa per la Marató

Poliesportiu

10.30 a 11.00

Ajuntament

Portes obertes Tennis Taula

Rogelio Rojo

10.30 a 13.00 i
15.00 a 18.00

Masquefa tennis taula club

Batukada Popular

Poliesportiu

11.00 a 12.00

AMPA el Turó
Cal portar calçat esportiu

Exhibició de Twirling i Majorettes

Poliesportiu

12.00 a 13.00

Club de Twirling de Can Parellada

Tir al Plat

Camp de Tir

12.00 a 14.00

Club de Tir

Futbol

Camp de Futbol

Matí 10.00 a 14.00
i 16.00 a 19.00

Escola Futbol Base Masquefa i Futbol
Club Masquefa

Partits Hoquei i exhibició de patinatge
artístic

Poliesportiu

16.00 a 18.00

Club Patí Masquefa- Patinatge artístic

Exhibició de Tennis Taula

Poliesportiu

18.00 a 19.00

Masquefa tennis taula club

Joc del Quinto

Sala Aglà Alzinar

18.00 a 20.00

Alzinar. Societat Recreativa i Cultural

Exhibició Dansa Jazz

Poliesportiu

19.00 a 19.30

Dansa Jazz l’Alzinar

Cloenda - Presentació Mural monedes i
recompte dels diners recollits

Poliesportiu

20.00

Dissabte, 13 de desembre 2008

Diumenge, 14 de desembre 2008

En aquests actes hi col·laboren diversos comerços i serveis , entitats i persones a nivell individual

NOTÍCIES
Els infants reividiquen el
seus drets
“Tots els infants tenim dret a gaudir d’una bona alimentació, d’una
casa i d’una bona atenció mèdica”. Aquest és només un dels deu
drets que el dijous 20 de novembre van poder-se llegir, damunt
l’escenari de la Rogelio Rojo, en uns trencaclosques fets pels nens i
nenes de Masquefa. Es tractava d’una de les activitats organitzades
per l’Ajuntament, les entitats i les AMPA per commemorar el
Dia Universal dels Drets de l’Infant. La celebració va cloure el
dissabte 22 amb una gran festa, també a la Rojo, en què els infants
i els seus familiars van gaudir dels jocs gegants de l’associació
Manimba, de diversos jocs de taula, d’una xocolatada de Comerç
Just i de l’espectacle “Can Cantem”, a més d’un gran fi de festa
amb la lectura dels Drets de l’Infant i una espectacular encesa de
bengales.
Amb aquestes activitats Masquefa va voler reivindicar els drets
dels més petits. La tasca, però, havia començat molt abans, ja que
aquest any l’Ajuntament es va adherir a la campanya “Els Drets de
l’Infant, un compromís de grans i petits”. Durant tot el curs s’han
fet activitats lúdiques i sensibilitzadores als centres educatius.

Un nou col·lector evitarà les
inundacions al Passatge de
la Via i el carrer Montserrat
L’empresa de la Generalitat Gestió d’Infrastructures SA (GISA)
substituirà l’any que ve el col·lector que recull les aigües pluvials
i les residuals de les cases del Passatge de la Via per un nou
col·lector molt més ample (d’1,20 m de diàmetre). El consistori
ja té el compromís del Govern català d’executar i finançar
íntegrament aquesta obra, que afectarà el tram del Passeig de la
Via comprès entre el carrer Santa Clara i el carrer Montserrat.
Per la seva banda, el consistori s’encarregarà de posar un
nou col·lector d’aquestes mateixes dimensions al llarg de tot
el carrer Montserrat, fins al Passatge de la Font del Torrent.
L’Ajuntament ja compta amb una subvenció del PUOSC de la
Generalitat. Aquesta actuació significarà una important millora
per als veïns i veïnes, ja que, en ocasions, l’actual col·lector no
pot absorbir tota l’aigua, sobretot els dies de molta pluja, i això
acaba provocant algunes inundacions.
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NOTÍCIES

1 milió d’euros de l’Estat per acabar la biblioteca
Aquesta important ajuda permetrà desbloquejar el finançament d'aquest equipament
sense haver d'hipotecar d'altres actuacions per al poble

Masquefa rebrà una partida d'un milió d'euros dels Pressupostos
Generals de l'Estat per al 2009. Aquests diners permetran acabar
les obres de la nova biblioteca municipal que es fa a l'antiga
fàbrica Rogelio Rojo. La consecució d'aquesta important ajuda
permetrà desbloquejar l'elevat finançament d'aquesta actuació,
iniciada per l'anterior equip de govern de la vila, i que compta
també amb subvencions d'altres administracions, tot i que fins
ara resultaven insuficients. Amb aquest milió d'euros que el
govern de Madrid concedirà a Masquefa es podrà completar
l'obra de la biblioteca sense que l'ajuntament hagi d'invertir-hi

més recursos propis, els quals es destinaran a d'altres inversions
i actuacions per al poble.
Aquesta important ajuda és fruit d'una de les diverses esmenes
que el grup de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats ha
presentat a la Llei de Pressupostos de l'Estat. La de Masquefa és
la partida més alta que Madrid concedeix a l'Anoia. Capellades
rebrà 300.000 euros per al Museu del Neardental, l'Associació
per a la Investigació de les Indústries del Curtit rebrà 300.000
euros, i l'Ateneu igualadí, 100.000 per fer l'auditori. Masquefa ja va
aconseguir l'any passat mig milió per al nou centre tecnològic.

La lluita contra el canvi climàtic

La Rojo estrena nova sala

La Rogelio Rojo va acollir el 7 i 8 de novembre les jornades
Lluitem contra el canvi climàtic, organitzades pel Grup de Medi
Ambient Anoia Sud amb el suport dels ajuntaments de Masquefa,
Piera i els Hostalets, i de l’Agència de Residus de Catalunya. Els
vilatans i vilatanes van poder visitar les carpes amb informació
sobre el canvi climàtic i assistir a conferències i projeccions. Les
escoles també van visitar el recinte, on van gaudir d’un inflable
que els ensenyava a reciclar jugant i van veure l’exposició “Dóna la
volta, del residu al recurs”. Les jornades van ser possible gràcies a
l’organització del Grup de Medi Ambient Anoia Sud, i especialment
d’un dels seus membres, Josep Segarra, qui malauradament ens
va deixar el dia 5 de novembre. Tot i els dolorosos moments, la
família va voler que se celebressin les jornades.

Torna el Pessebre Vivent

El Recinte Rogelio Rojo disposa d’una nova sala que es destinarà
a reunions. L’Ajuntament ha rehabilitat aquest espai, que té un
aforament per a 15 persones i s’ha batejat amb el nom de
Sala Nova. Les persones que en vulguin fer ús poden fer la
sol·licitud a l’Àrea de Serveis Personals (C/Crehueta, 33).

Masquefa tornarà a acollir aquest Nadal la representació del
Pessebre Vivent, gràcies a una iniciativa de l'AMPA de l'escola
Font del Roure que té el suport de l'Ajuntament. El Pessebre
Vivent es representarà el dia 27 de desembre i tindrà lloc als
darreres de l'Església i al Passatge de l'Escorxador.

NOTÍCIES
Joan Puig, fill adoptiu i medalla d’or

L’Ajuntament ha concedit el títol de fill adoptiu i la medalla d’or
de la vila de Masquefa al senyor Joan Puig i Bonastre. Amb la
concessió d’aquesta distinció institucional, la màxima que atorga
l’Ajuntament, el consistori vol agrair al senyor Puig, en nom de tots
els vilatans i vilatanes, la seva generositat. Joan Puig i Bonastre va
cedir a l’Ajuntament una històrica finca de la seva propietat situada
al número 39 del carrer Major. Ho va fer amb una única condició:
que s’hi fes un centre d’interpretació que permeti a les noves
generacions conèixer com era el dia a dia i com vivien antigament
els masquefins i masquefines. L’alcalde, Xavier Boquete, va anunciar,
durant l’acte de lliurarament del títol de fill adoptiu i de la medalla
d’or, que ja es treballa per fer realitat aquest nou equipament
cultural. Visiblement emocionat, el senyor Puig va agrair la distinció
i va recordar que “sempre porto al cor” la vila de Masquefa.

Rehabilitació de la Capella del Roser

La Generalitat ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 36.000
euros per a la segona fase de la rehabilitació de la Capella del Roser.
Amb aquesta aportació es podrà finançar part d’aquests treballs. La
segona fase preveu reparar esquerdes als murs de pedra o d’obra
ceràmica, a les voltes de creueria i a l’escala d’accés al cor. També
es consolidarà el reforç estructural de la volta i el forjat del cor, es
rehabilitaran els vestiments afectats per humitats i es construirà un
forjat intermedi a la sala annexa.A més, se substituirà el paviment a la
nau principal i la sala annexa, es restauraran la pintura i els elements
decoratius i es farà un tancament de vidre sota el forjat del cor creant
un vestíbul d’entrada. També es col·locaran noves baranes i es faran
noves instal·lacions elèctriques, d’aigua i de telecomunicacions.

La policia, al campionat de tir de Lleida

Un equip de la Policia Local de Masquefa va participar els dies 13 i
14 de novembre en l’onzè Campionat de Catalunya per a Policies
Locals de Tir Pràctic Policial, que va tenir lloc a Lleida. L’equip de la
policia masquefina, integrat per cinc agents (el sargent Josep Maria i
els agents Òscar, Joan, Xavier i Daniel) van obtenir la 31a posició del
campionat. En total van prendre-hi part 74 equips de policies locals
d’arreu de Catalunya, amb 195 agents. El concurs va constar de set
exercicis relacionats amb supòsits de risc per actuacions policials. Els
cinc primers classificats del campionat van ser les policies locals de
Tarragona (que va quedar primera), el Masnou (segona), l’Hospitalet
de Llobregat (tercera), Barcelona (quarta) i Girona (cinquena).

Xerrada ‘A la sanitat amb cap’

25 persones van assistir el 18 de novembre a la xerrada “A la
sanitat amb cap”, que tenia per objectiu conscienciar els vilatans
i vilatanes de la necessitat de fer un ús racional dels recursos
sanitaris. La xerrada, que es va fer al Casal de la Gent Gran, va anar
a càrrec de la metgessa Mercè Laborda, qui també és membre de
la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat (CUS). Laborda va explicar
els principals recursos sanitaris i sociosanitaris del quals disposa el
sistema públic de sanitat, des de l’atenció primària a l’hospitalària
o les urgències. També va fer especial èmfasi en els drets i deures
dels usuaris i pacients, i va donar alguns consells de caràcter pràctic
per fer un millor ús dels serveis sanitaris. Els assistents a la xerrada
també van poder fer les seves preguntes i consultes a l’experta.
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NOTÍCIES

L'Ajuntament de Masquefa, el primer de Catalunya a
administrar i finançar la vacuna del papiloma humà
En una iniciativa pionera, el consistori vacunarà les nenes nascudes
entre el 1993 i el 1996 i els pagarà la meitat del cost
L'Ajuntament de Masquefa serà el primer de tot Catalunya
que administrarà i finançarà la vacuna contra el virus del
papiloma humà, principal causant del càncer de coll d'úter.
Concretament, el consistori administrarà aquesta vacuna a
totes les noies de Masquefa nascudes entre els anys 1993
i 1996, és a dir, les que actualment tenen entre 12 i 15
anys. Davant de l'elevat cost de les tres dosis de les quals
consta la vacuna (465 euros en total), l'Ajuntament en
finançarà la meitat (232,5 euros) a totes aquelles famílies
que ho sol·licitin i ho autoritzin.
Aquesta pionera acció s'emmarca en una campanya
conjunta de l'ajuntament i el consultori mèdic per prevenir
el càncer de coll d'úter, que pot afectar qualsevol dona
al llarg de la seva vida. Aquest és el segon tumor més
freqüent entre les dones i anualment provoca 280.000
morts en el món, entre aquestes més de cinc-centes a
l'estat espanyol.

que, per edat, no s'han pogut beneficiar d'aquesta mesura
del Govern català.
L'Ajuntament ja va organitzar el dimarts 25 de novembre
una xerrada informativa que va comptar amb l'assistència
d'una setantena de persones. La xerrada va comptar amb la
participació de les infermeres de pediatria Judith Solernou
i Sara Acon (que seran les encarregades de vacunar les
nenes, la ginecòloga del CAP de Badalona Luisa Esteban
i dues visitadores del laboratori Sanofi Pasteur MSD,
Asmara Ponz i Sònia Acuña.

A partir del desembre

L'Ajuntament començarà a administrar la vacuna a totes
les noies nascudes entre els anys 1993 i 1996 al desembre.
Les tres dosis s'han de repartir en un període de sis
mesos. La vacuna s'administrarà al consultori mèdic. Les
famílies hauran de recollir un tiquet a les dependències de
l'Ajuntament. Caldrà portar el DNI de la nena.
Aquest any la Generalitat ha començat a administrar la
vacuna contra el virus del papiloma humà a les noies que
cursen 6è de Primària, que habitualment tenen 11 anys.
Ara l'Ajuntament vacunarà les noies d'entre 12 i 15 anys i

El virus del papiloma humà és el principal causant del càncer de coll
d'úter, el segon tumor més frequent entre les dones

El consultori mèdic s’amplia amb un nou edifici d’obra
Ja han començat les obres d’ampliació del Centre d’Atenció
Primària (CAP).Tot i que inicialment estava previst ampliar el CAP
amb dos mòduls, finalment es construirà un edifici d’obra nova,
connectat a l’actual. Aquest edifici es destinarà a equipament
municipal una vegada s’hagi construït el nou CAP que s’ha de fer
al pati de l’institut. L’ampliació del consultori permetrà guanyar un
important espai tant per als professionals sanitaris com per als
usuaris i usuàries. Disposarà de noves consultes i sales d’espera.
A més, també s’està urbanitzant tot l’entorn. L’ampliació és una
actuació provisional i d’urgència, en espera que la Generalitat

construeixi el nou CAP.
L’Ajuntament està fent tots els possibles i està posant tots els
recursos al seu abast perquè els vilatans i vilatanes gaudeixin d’un
servei sanitari de qualitat. Així ho demostra, per exemple, el fet
que s’hagi iniciat l’ampliació del consultori i que s’estigui treballant
en el projecte del nou CAP. No obstant això, l’ajuntament és
conscient que el servei sanitari presenta algunes deficiències, com
ara la manca de personal sanitari. La Generalitat (l’òrgan que té
la competència en els serveis sanitaris) no està demostrant la
sensibilitat necessària ni està complint les expectatives.
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MASQUEFA ES POSA EN FORMA
La Masquefa del futur estarà més en forma que mai. L’Ajuntament
ja té damunt la taula un avantprojecte per reordenar tota la zona
del Parc del Turó i fer-hi un gran complex esportiu que inclourà
un nou poliesportiu de més de 2.600 metres quadrats i una piscina
coberta de 2.300. A més, es farà una gran zona verda i parc urbà
de gairebé 50 hectàrees, en la qual s’habilitarà un circuit per a fer
esport a l’aire lliure de més de 1.500 metres quadrats

Aquesta és una de les actuacions més
ambicioses que té en ment l’actual equip
de govern. De moment s’ha fet ja un primer
esbós d’aquest futur equipament. L’actuació,
prevista a mig i llarg termini, s’anirà duent
a terme de manera paulatina, amb els fons
propis del consistori i amb subvencions
procedents de la Generalitat de Catalunya
i la Diputació de Barcelona. Una vegada es

disposa ja de l’avantprojecte, la previsió és
poder començar els primers treballs l’any
que ve. De moment, la Generalitat ja s’ha
compromès a col·laborar en el finançament
del nou poliesportiu. A més, la Diputació
de Barcelona ha concedit a l’Ajuntament
una primera subvenció de 4.000 euros per
a la realització dels estudis previs del nou
poliesportiu i la piscina coberta.
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FUTBOL CLUB MASQUEFA

Nou projecte i moltes cares noves per estar el més amunt possible
El primer equip del Futbol Club Masquefa ha iniciat aquesta
temporada un projecte nou amb l’objectiu d’aconseguir
acabar el més amunt possible en la classificació, sense
descartar l’ascens a Primera Territorial. Per assolir aquest
repte, l’equip masquefí ha fet una autèntica revolució en la
plantilla i ha incorporat fins a 14 cares noves. D’entre aquestes
destaquen futbolistes de quan qualitat i que atesoren una
àmplia experiència a les seves botes. És el cas, per exemple,
del masquefí Òscar Clemente, que fins la temporada passada
jugava a Tercera Divisió amb el Club Futbol Igualada, i del
porter David Sabaté, que havia arribat a militar a la Segona
Divisió B.
A l’hora de fitxar el Futbol Club de Masquefa ha fet una
clara aposta pels jugadors de casa. Així, a més de Clemente,
ha contractat els serveis d’uns altres cinc fubtolistes locals
que militaven en d’altres equips. Es tracta d’Ángel Pérez,
David Labrada, Dídac Sánchez, Marc Antoni Sánchez i Marc
Quesada. Finalment, l’extens capítol de fitxatges d’aquesta
temporada l’integren els futbolistes Sergi Solà, Juanele, Santi
Alonso, Luismi, Víctor Pleguezuelos ‘Plegue’, Paco Gràcia i
Jordi Galera. En tots els casos, l’entitat masquefina ha buscat
jugadors que destaquin pel seu compromís i disposats a suar
la samarreta.
Aquestes 14 incorporacions han permès al FC Masquefa
formar un conjunt molt competititu i que, malgrat un inici de

lliga irregular, pot aspirar a tot. De fet, després d’uns primers
passos en fals, l’equip ha trobat el bon camí i s’ha imposat
en els darrers quatre partits, disputats davant rivals que es
troben a la zona alta de la classificació.
La resta de futbolistes que integren la plantilla del primer
equip són David García ‘Willi’, Florencio Jurado ‘Floren’, Juan
Carlos Luna, Mohament el Kayat, Juanito Llamas, Rachid el
Issaoui i Isidro Sirvent ‘Pichi’. Paco Jurado continu per segona
temporada a la banqueta, juntament amb el segon entrenador,
Ginés López.

FUTBOL SALA ESPARDENYA

Quatre jugadors de
l’Espardenya, campions amb
la selecció catalana sots-21
Els jugadors del Futbol Sala Espardenya Francis Garcia,
Cristian Fraile, Josep Fuster i David Garrido s’han proclamat
campions amb la selecció catalana sots-21 en el torneig
amistòs disputat a Bèlgica els dies 1 i 2 de novembre.
Amb un ajustat empat a 1 davant la selecció francesa, un 3
a 1 contra Flandes i un espectacular 3 a 2 contra l’amfitrió,
Bèlgica, la nostra selecció ha estat capaç de guanyar el primer
títol internacional d’aquesta categoria de la mà d’aquests
quatre masquefins.
El seleccionador català, Juan Antonio Fernandez, ha deixat
clar que part de l’èxit ha estat degut al bon estat de forma
dels jugadors masquefins.
D’altra banda la selecció catalana absoluta, amb la presència
dels jugadors masquefins Juanjo Pomares i Jordi Torra, va
perdre els seus dos compromisos amistosos jugats també a
Bèlgica el mateix cap de setmana. El combinat català va caure
per 4 a 0 davant Flandes i per 7 a 2 davant Bèlgica.
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HISTÒRICA CURSA

DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D’AUTOCRÒS
Masquefa va acollir el diumenge 16 de novembre, 28 anys després, una prova puntuable del
Campionat de Catalunya d’Autocròs. Organitzada per l’entitat Gas a Fons, la cursa, l’última
del campionat català d’aquest any, va ser un autèntic èxit organitzatiu i logístic i va servir per
decidir el campió de la categoria ‘car cross’
Amb la concessió de l’organització d’aquesta prova, la Federació
Catalana d’Automobilisme va reconèixer l’excel·lent tasca
que l’entitat masquefina ha dut a terme en els seus cinc anys
d’existència, durant els quals ha promogut diverses curses de
resistència i ha organitzat també dues vegades el Campionat
de Catalunya d’Eslàlom. En totes dues ocasions la seva tasca li
ha valgut el premi de la federació al millor club organitzador.
L’organització d’una prova puntuable per al campionat català era
precisament el gran objectiu que s’havia fixat Gas a Fons des de
la seva fundació el 2003.

26 equips i 3 categories

La cursa disputada a Masquefa va ser també un èxit de participació
i públic, ja que va comptar amb l’assistència de centenars
d’espectadors. Hi van prendre part un total de 26 equips vinguts
d’arreu de Catalunya, enquadrats en 3 categories: divisió II, divisió
IIa i divisió IV (‘car cross’).
D’entre els pilots va destacar la participació dels anoiencs David
Cabeza (Masquefa), Jaume Guixà (Piera) i Josep Ramon Vich
(Igualada), així com d’altres corredors de la zona d’influència de

Masquefa, com ara David Boltà i Vicente de la Torre (tots dos de
Sant Esteves Sesrovires).
La prova va servir per certificar els campions de les categories
DIIA (Marc Barcons) i DII (Joan Salichs) i per decidir el campió de
la categoria ‘car cross’ (Santi Montalbán), encara que cap d’ells es
va imposar a Masquefa.

Un circuit de luxe

A més, la cursa també va evidenciar les excel·lents prestacions del
circuit masquefí, remodelat íntegrament per l’Ajuntament fa uns
mesos, i va avalar les millores en el pis del circuit que s’hi han dut
a terme darrerament.

UN ESPECTACLE SOBRE RODES
En la categoria DIIa (turismes de fins a 1.600cc) el campió Marc
Barcons va arribar a Masquefa amb la intenció de rematar el
campionat.Amb el seu Citroën Saxo, el pilot garrotxí va fer la millor
marca en els entrenaments i es va mostrar superior en les dues
classificatòries, però a la final va trencar un palier i va acabar la cursa
rodant lentament. La prova va regalar als assistents un altre duel
espectacular entre David Bultà i el masquefí David Cabeza, que tot
i una inesperada virolla en l’última volta va tornar a atrapar-lo i va
aconseguir finalitzar en tercera posició i fer podi davant del seu públic.

El guanyador a Masquefa va serVicente de la Torre. En la categoria de
turismes de 2000cc va destacar l’enfrontament entre els pilots Molas
i Salichs. La final va ser dominada a plaer per Jesús Molas, tot i que no
va obtenir la recompensa del títol, que ja era a mans de Salichs abans
de l’inici de la prova. En la categoria ‘car cross’ es va poder veure una
espectacular cursa entre els tres pilots implicats en la lluita pel títol
(Jordi Puigvert, Marc Batlle i Santi Montalbán). Tot i que a Masquefa
va ser segon, per darrere de Batlle, Santi Montalbán en va tenir prou
amb aquesta posició per assegurar-se el campionat català.

ACTUALITAT
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El cuc de ferro
El tren com a eina de progrés a la vila de Masquefa
Es conserva a l’arxiu municipal de Masquefa, una carta datada
el 3 de febrer de 1922 escrita pel senyor director de la
Companyia de Ferrocarrils Catalans i dirigida a l’alcalde de la
vila de Masquefa. En el text es fa constar la denúncia del veí
Jacint Llopart i Viladoms, resident al carrer Concepció número
19. El fet fou que quan aquest veí es trobava sobre la via i a punt
de travessar...
“Al ser echadas las barreras de la misma quedó metido en medio
de la via férrea el carro y el mulo de dicho Llopart pudiendo
causar graves perjuicios materiales e incluso personales si en
aquel momento hubiese pasado un tren procedente de Barcelona
en lugar de Ygualada como resultó fué en aquel momento y tuvo
tiempo de pedir el necesario auxilio.” (Font: Arxiu Municipal de
Masquefa. Caixa 21. Entrades i sortides de correspondència
1915-1925.)

L’estació de Masquefa, l’any 1922

El tren havia arribat a Masquefa al voltant de les cinc de la tarda
del diumenge 12 de novembre de 1892. No sense passar abans
penes i treballs. Ja al 1855 havia fracassat per falta de capital
un primer intent d’unir Igualada amb Martorell passant per
Masquefa. Al 1881, i coincidint amb l’anomenada febre d’or, un
grup de propietaris de l’Anoia, que contaven amb la presència
del masquefí Joan Valls, va dissenyar un altre projecte amb un
traçat força similar. Al juny del 1882 la línia va ser definitivament
aprovada amb l’entusiasme dels representants del pobles per
on havia de passar el cuc de ferro que portava el progrés. Els
consistoris d’aquests pobles s’hi varen involucrar de ple i es
van fer càrrec de les indemnitzacions corresponents als veïns
propietaris dels terrenys que calia expropiar. Però noves
complicacions pressupostàries endarreriren prop d’una dècada
més l’arribada del tren, que finalment s’assolí amb la participació
de capital belga.
El tren va arribar com una finestra oberta al progrés a Masquefa.
La vila tenia una producció molt vinculada a la vinya, la qual
acabava de patir els estralls de la crisi de la fil·loxera. Així
doncs, el ferrocarril obria noves vies de desenvolupament que
acabarien materialitzant-se. No oblidem que un parell d’anys

abans de la redacció de la carta que citàvem al començament
d’aquest article l’existència de la línia va ser un motiu de pes per
a que la família Rojo decidís instal·lar la seva fàbrica a Masquefa,
just en la plenitud d’una altre crisi vinícola.
Cinquanta anys més tard, la via es trobava molt deteriorada
per la manca d’un manteniment adequat i la seva obsolescència
pel transport de mercaderies va fer pensar en la necessitat de
suprimir-la.Va ser llavors quan els pobles de la comarca van unir
la seva veu i van fer néixer un moviment social digne d’admiració
i fill de la transició democràtica que va tenir el seu punt àlgid al
crit de salvem el carrilet en la gran marxa del 7 de maig de 1977.
Els representants del moviment es van reunir amb la conselleria
de transport de la Generalitat i el carrilet es va salvar.
El poble de Masquefa conscient de la importància del ferrocarril
pel correcte desenvolupament de la vila ha mirat sempre de
sumar perquè el tren tingui més incidència en la seva vida
quotidiana. D’aquell moviment del 1977 va germinar la llavor del
traspàs de la línia i la política de concentració d’esforços en el
transport de passatgers, fet que ha desembocat recentment en la
creació d’un sistema metro conegut com el metro de l’Anoia.
La posada en funcionament d’aquest sistema ha necessitat unes
obres que han causat molèsties i despeses públiques, alhora que
aixecaven moltes expectatives. Ara bé, si bé els usuaris de la
línia que uneix Martorell i Barcelona han notat una considerable
millora, els que agafem el tren a l’Anoia no l’hem notat tant, ni
de bon tros. El tren triga més a arribar al seu destí i s’atura en
parades de discutible utilitat. Alhora, les obres de millora a la
línia al seu pas per Masquefa no han satisfet una considerable
part de la població, que ha coincidit, per evitar els mals que
denunciava ja l’amic Llopart l’any 1922, en la seva voluntat de
soterrar aquest estimat tren nostre de via estreta.

L'estació de Masquefa, el 1962

Daniel Garcia Giménez
Historiador i coordinador de l’activitat Cafès amb Història

Desembre 08

l’agenda

FESTA DE CAP D’ANY
Dimecres 31
(a la Sala Polivalent de la Rogelio Rojo)
*Veure programació a part

PARC DE NADAL
Diumenge 28
Inflables + brau mecànic + jocs amb
consòles
(De 10.30h a 14h, al poliesportiu)
Mag Lari amb l’espectacle ‘Gran
Màgiacadabra’
(a les 17h, a la Sala Polivalent)
Recollida de cartes als Reis pel Patge
Viu-Viu
(a les 18h, a la Sala Polivalent)
*Si vols enviar la carta als Reis pots fer-ho
des de la pàgina web de l’Ajuntament
(www.masquefa.cat) a partir del 22 de
desembre

TRADICIONAL CONCERT DE
NADAL
Divendres 26 (Sant Esteve)
(a les 18.30h, a l’església de Sant Pere)
Amb la Coral l’Alzinar

BALL POPULAR DE NADAL
Diumenge 21
(a les 18h, a la Sala Polivalent)
Amb el Duo Dia i Nit

UN NADAL DE MÀGIA
Dimecres 17: contacontes màgics
(a les 17.30h, a la biblioteca)
Dimarts 23 i 30: tallers de màgia
(dia 23: nens i nenes de 6 a 10 anys)
(dia 30: nens i nenes de 10 a 14 anys)

programació de Nadal

CURS DE SARDANES
A càrrec de la Secció Sardanista El Progrés
de Martorell
Dos nivells: iniciació i perfeccionament
Horaris:
Adults: dilluns, de 21.30h a 22.30h
Infants (fins a 12 anys): dilluns, de 20.30h a 21.30h
Preus:
Adults: 20 euros tot el curs
Infants: 15 euros tot el curs
Inscripcions: fins al 8 d’octubre

BALLS DE SALÓ
A càrrec de Fernando Horiuela, professor de
balls de saló i ritmes llatins
Inici: 16 d’octubre
Dijous, de 21.30h a 23h A la Sala Polivalent
Preu: 30 euros per parella al mes
Inscripcions:Torre dels Lleons
(carrer Crehueta,33)
(93 772 78 36)

De l’1 al 5: Taller iniciació a Internet
Horari: de 9.15h a 11.15h
Del 9 al 12: Taller ‘L’auca del Masquef@ula’
Horari: de 9.15h a 11.15h
Dies 15 i 16: Taller ‘Postals de Nadal’
Horari: de 9.15h a 11.15h
Dia 17: Taller Correu Electrònic
Horari: de 9.15h a 11.15h
Dia 18: Taller Skype
Horari: de 9.15h a 11.15h
Dia 19: Taller ‘Nadal a Internet’
Horari: de 9.15h a 11.15h
Cada divendres: tutories per dubtes
Horari: d’11.30h a 13h
(cal demanar hora al 93 772 58 23)
Cada dilluns: ‘Dilluns tecnològic’

CENTRE TECNOLÒGIC MASQUEF@ULA

cursos

Inscripcions a l’Alzinar o al 93 772 68 61

TAEKWONDO
Dimarts i dijous
Classes infantils: de 18.15h a 19.10h
Classes d’adults: de 20.15h a 21.15h

DIBUIX MANGA
Divendres, de 18h a 20h

DANSA JAZZ
Dansa i Expressió corporal
Per a totes les edats

BODY FORM SUAU
Dimarts i dijous, de 10.15h a 11.15h

BODY FORM
Gimnàstica de manteniment
Dimarts i dijous
De 9.15h a 13.15h o de 19.15h a 20.15h

ANGLÈS
De 9 a 12 anys- Dimecres, de 18h a 19h
De 13 a 16 anys - Dilluns, de 18h a 19h
Dimecres, de 17h a 18h
Adults - Dilluns i dimecres
Inicial: de 19h a 20h
Pre-intermediate: de 20h a 21h
Intermediate: de 21h a 22h

cursos de l’Alzinar

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 Novembre i podria haver-se modificat.

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

SORTIDA AL TEATRE VICTÒRIA
Per veure el musical Spamalot
Inscripcions: fins al 4 de desembre,
a l’Ajuntament
Preu: 38 euros

dimecres

17

BALL POPULAR
Amb el Duo Amor
Gratuït
A les 18h, a la Sala Polivalent
(Recinte Rogelio Rojo)

dumenge

7

2a sessió
Xerrada-debat
L’església i el franquisme
20 de desembre, a les 17h a la biblioteca

1a sessió
Xerrada-debat
Les bruixes. Recorregut pel paper de la dona i
l’església a la societat moderna
13 de desembre, a les 17h a la biblioteca

CAFÈS AMB HISTÒRIA

dissabte

13
20

cultura i festes

esports
CLUB PETANCA MASQUEFA
Dissabtes a les 17. 30h
Campionat obert de petanca
A les instal·lacions de la petanca de
Masquefa
26/desembre
Torneig de Petanca Sant Esteve
Inscripcions: 8.30h
Inici: 9h
Modalitat: Triplets
Preu: 7€ per jugador
CLUB PATÍ MASQUEFA
12/desembre – 21.45h
Grup A Sènior
Primera Catalana
CP MASQUEFA – CH CORBERA
20/desembre – 10h
Grup G Prebenjamí A
CP MASQUEFA – CP VILANOVA
L’ULL BLAU A
EEM BÀSQUET MASQUEFA
13/desembre – 16h
Grup 13 Cadet
Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – BASQUET EC
PIERA

13/desembre – 17.30h
Grup 3 Sèniors Campionat de
Catalunya B Masculí
EEM MASQUEFA – CB PRAT
AIGÜES DEL PRAT C
14/desembre – 19h
Grup 03 Júnior Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – ELS MONJOS
BC B
FUTBOL

14/desembre – 10h
Grup 21 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
CALAF UD A

14/desembre – 12h
Grup 1 Benjamí 7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
ABRERA AE A

14/desembre – 12h
Grup 2 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
MAURINA EGARA CF A

ESPARDENYA MASQUEFA FS

21/desembre – 10h
Grup 23 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
BASE OLERDOLA CE A

20/desembre – 12h
Grup 21 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
PIERA AE A

20/desembre – 10.15h
06/desembre – 12h
Grup 25 Aleví
Grup 21 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – BASE ESPIRALLES LES CLOTES CF B
ANOIA CE A
07/desembre – 10h
Grup 23 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
VILANOVA CAMÍ CF B
13/desembre – 10.15h
Grup 25 Aleví
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
FUNDACIO ESP AT VILAFRANCA B
13/desembre – 18h
Grup 26 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
HRISTO STOITCHKOV

06/desembre – 13h
Grup 5 Juvenil Tercera Divisió
ESPARDENYA MASQUEFA FS A –
CASTELLBELL FS A

20/desembre – 13h
Grup 5 Juvenil Tercera Divisió
ESPARDENYA MASQUEFA FS A –
CAN TITO VILANOVA CAMÍ A

CLUB DE TIR ESPORTIU

14/desembre – 9.30h
BENCH REST

21/desembre – 9.30h
TIRADA DE NADAL (modalitat
sorpresa)

CLUB EXCURSIONISTA
ANOIA

20/desembre
Caminant pel Santuari del Far

Per a més informació dirigiu-vos
al Club Excursionista Anoia els
divendres de 19 a 21h.
També podeu trucar al 93 772 67 20
o escriure al email
ceanoia@hotmail.com

MASQUEFA
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UN XIC D’HISTÒRIA (II)
Què va passar amb Ricard Garcia i Pastor, “… Normalitzada ja la situació política de
Comissari
municipal
de
Masquefa, i l’esmentat Municipi, ha pogut constituir-se
l’Ajuntament?.
legalment l’Ajuntament de la dita població,
amb data 26 d’aquest mes, havent presentat, en
El Diari Oficial de la Generalitat de 23 d’abril conseqüència, l’indicat Comissari municipal, la
de 1938 publica una Ordre del Conseller de renúncia del seu càrrec……..
Governació i Assistència Social que diu:
He resolt:
“Vista la renúncia que ha presentat del càrrec de
Comissari municipal de Masquefa, el funcionari És acceptada la renúncia del càrrec de Comissari
de la Generalitat, Ricard Garcia i Pastor, el qual municipal de Masquefa, al funcionari de la
fou nomenat …
Generalitat Manuel Sorribes i Zanuy
Atès que la situació política de l’esmentat
municipi impossibilita encara la constitució
legal de l’Ajuntament, ço que obliga a mantenirhi un Comissari municipal per tal que no
quedin abandonades les funcions de govern i
administració del referit poble.
Per tant, ateses aquestes raons ...
He resolt,
Primer.- És acceptada la renúncia del càrrec de
Comissari municipal de Masquefa, al funcionari
de la Generalitat Ricard García i Pastor.
Segon.- És nomenat Comissari municipal del
referit poble, en substitució del dimitit, el
funcionari de la Generalitat, Manuel Sorribes i
Zanuy ….
Barcelona, 20 d’abril del 1938”
Però Manuel Sorribes i Zanuy no va durar gaire
en el seu càrrec; així en una Ordre del mateix
Conseller de Governació i Assistència Social,
Antoni Mª Sbert, que publica el Diari Oficial de
la Generalitat del 2 de maig de 1938, es diu:

Barcelona, 29 d’abril del 1938………..”
Amb posterioritat, per Ordre del mateix
Conseller del 4 de maig de 1938, Ricard Garcia
Pastor és nomenat Comissari Municipal de
Santa Margarida i els Monjos, mentre que Manuel
Sorribes i Zanuy, per Ordre del 29 d’abril de
1938, el mateix dia en què li fou acceptada la
renúncia del càrrec de Comissari municipal de
Masquefa, és nomenat pel mateix càrrec per
a la Llacuna, càrrec del que li fou acceptada la
renúncia justificada per Ordre del 10 d’agost de
1938.
El nomenament de Comissaris municipals és
una pràctica habitual durant la guerra civil
com a conseqüència, creiem, dels Decrets
d’organització dels Ajuntaments que havia dictat
la Generalitat i als que hem fet anteriorment
esment. No és, doncs, Masquefa, una excepció,
si bé tota aquesta dinàmica s’emmarca en la
situació excepcional que l’envolta.

Olga Garriga i Santallucia
@teneu Universitari-UOC
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NOM: Club Esportiu Gas a Fons de Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 2003
CATEGORIA: Esports
FINALITAT PRINCIPAL: Foment de la
passió pel motor
ACTIVITATS: Organització de proves de
resistència, d’autocròs i eslàloms. Fins al moment
ha organitzat 18 curses (13 de resistència, 2
d’autocròs, 2 eslàloms i 1 cronometrada). També
ha organitzat un curs d’iniciació al ral·li i un
altre de conducció sobre terra. És un asidu a la
Fira de la Infància, amb jocs per a infants i un

espectacular escalèxtric per a tothom
web: www.gasafons.com
e-mail: informacio@gasafons.com

Gas a Fons de Masquefa: cremant
adrenalina sobre quatre rodes

Gas a Fons va néixer el 2003 de la mà de quatre apassionats del motor: David Cabeza, Santi Sagués, Jordi
Morgades i Elena Fernández. Els tres primers corrien curses en d’altres municipis i un bon dia es van plantar
al despaxt de l’aleshores regidor d’Esports, Adolf Riudabets, per proposar-li d’organitzar-ne una a Masquefa. I
per què no? El repte no va ser fàcil.Va caler constituir una entitat i fer mil i un tràmits. Però dit i fet.Van posar
la cinquena i el mateix any 2003 Masquefa acollia una cursa. No es tractava, ni de lluny, de la primera cursa que
se celebrava al municipi. De fet, amb Gas a Fons Masquefa recuperava una vella tradició oblidada durant molts
anys, l’organització de curses sobre terra.
Avui, cinc anys després, l’aventura d’aquests quatre amants de l’automobilisme ha acabat sumant molts adeptes.
De fet, al voltant de Gas a Fons s’ha format una gran família del motor, integrada per més d’una seixantena
de persones.Totes elles, de la primera a l’última, s’impliquen en les activitats que promou l’entitat. Gas a Fons
organitza curses de resistència, d’autocròs i eslàloms. I ho fa amb la màxima fiabilitat. Les proves de l’entitat
masquefina acostumen a ser un èxit de participació (amb nombrosos equips i pilots d’arreu de Catalunya
ansiosos per cremar adrenalina sobre quatre rodes), de públic i organitzatiu.
L’excel·lent treball de Gas a Fons en l’organització de dos eslàloms del Campionat de Catalunya, els anys 2006
i 2007, li van valer el premi al millor club organitzador que atorga la Federació Catalana d’Automobilisme. Però
els reconeixements no van acabar aquí. Aquest any la federació va premiar la tasca de Gas a Fons concedint-li
l’organització d’una prova puntuable per al Campionat de Catalunya d’autocròs. Aquest era, precisament, el
gran objectiu que s’havia marcat l’entitat en el moment de la seva fundació. Gràcies a Gas a Fons, el circuit de
La Pedrosa de Masquefa, remodelat fa uns mesos per l’Ajuntament, va tornar a vibrar amb el millor autocròs
català aquest 16 de novembre, 28 anys després de l’última vegada.
Però, inconformistes com són, la gent de Gas a Fons no en té prou i per això ja s’ha posat nous objectius
damunt la taula. D’una banda, Gas a Fons s’ha fixat un repte: l’organització d’un ral·li. D’altra banda, s’ha
proposat complir un somni: l’organització d’una prova puntuable per al Campionat d’Europa d’Autocròs. Això
tampoc no serà fàcil. Però Gas a Fons ja escalfa motors.

Gas a Fons ja pensa en nous objectius. D’una banda, un repte:
l’organització d’un ral·li. D’altra banda, un somni:
l’organització d’una prova del Campionat d’Europa d’Autocròs

