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L’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor (OMIC) és un servei gratuït 
de l’Ajuntament que s’adreça a persones 
consumidores i usuàries de serveis, on 
poden informar-se dels seus drets de 
manera personalitzada. A l’OMIC, i amb el 
suport dels experts de la Diputació, s’orienta 
els consumidors i usuaris sobre consultes 
i possibles reclamacions en el cas que no 
s’hagin respectat els seus drets. La persona 
consumidora o usuària ha de formular 
la seva consulta o reclamació de forma 
detallada, clara i concreta, i acompanyant-la 

com a mínim de la següent documentació: dades personals (nom, cognoms, adreça, telèfon 
i adreça de correu electrònic i fax, si en disposa) i dades de l’empresa o establiment al qual 
s’adreça la reclamació (nom comercial, raó social, domicili i telèfon). També és molt útil 
aportar altra documentació, com ara tiquets, factures, pressupostos, contractes o rebuts. 
L’OMIC es troba a recepció de l’Ajuntament (C/ Major, 83). Els usuaris han de presentar-
s’hi personalment. L’horari és de dilluns a divendres, de les 9 del matí a les 2 del migdia. 

Edita: Ajuntament de Masquefa. Fotografies: Arxiu Municipal i David Villagrasa. Impressió: 
Casgrafic, SL.  Tiratge: 4.000 exemplars.  Imprès en paper ecològic. Dipòsit legal: B-1994-2008

SABÍEU QUE...

L’AJUNTAMENT DEFENSA ELS DRETS DE CONSUMIDORS I USUARIS

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 
SANGHÉS  

93 772 76 27

CONSELL COMARCAL   93 805 15 85
CORREUS       93 775 92 67
CRARC 93 772 63 96
ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL   93 772 50 11

ESCOLA BRESSOL 
DE LA BEGUDA 93 772 50 24

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 
CATALANS 93 205 15 15

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            93 117 50 50 /                                       600 542 614
TAXI 8 places i adaptat 648 659 009

Els consumidors i usuaris tenen els mateixos drets 

durant les rebaixes que la resta de l’any. Aquestes 

són algunes recomanacions:

Penseu amb temps el que necessiteu: fer llistes 
• 

evita les compres compulsives

Els productes rebaixats han d’haver format 
• 

part de l’oferta habitual de l’establiment durant 

almenys un mes. La seva qualitat no pot ser 

diferent.
Els articles rebaixats han de mostrar el preu 

• 
original al costat del preu rebaixat, o indicar 

clarament el percentatge de la rebaixa

Alguns comerços estableixen per rebaixes 
• 

condicions especials per a les compres (sobre 

l’acceptació del pagament amb targeta, les 

devolucions...). Poden fer-ho, però han d’indicar-

ho expressament
Conserveu el tiquet de la compra, ja que el 

• 
podeu necessitar per a possibles canvis o 

reclamacions
El servei postvenda i l’aplicació de la garantía 

• 
han de ser iguals que la resta de l’any

En cas de queixa, demaneu el full de reclamació 
• 

i feu-la per escrit
Procureu escollir establiments adherits al 

• 
sistema arbitral de consum, ja que ofereixen 

més garanties al comprador

Consells per a 
les rebaixes

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 6. Dret a presentar 
queixes, reclamacions i 
suggeriments
1. Totes les persones 
tenen dret a presentar 
queixes, reclamacions i 
suggeriments respecte 
de l’activitat municipal 
i dels serveis públics 
locals, sens perjudici del 
seu dret a interposar els 
recursos administratius o 
jurisdiccionals pertinents.

Participa en els 
assumptes 
municipals
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ACTUALITAT

Ara fa un any entrava per primera vegada a totes 
les llars de la vila la nova revista d’informació 
municipal i vilatana Masquefa Batega. L’equip de 
govern feia aleshores una aposta decidida per donar 
continuïtat a una eina comunicativa que s’havia 
demostrat eficaç (l’anterior publicació municipal), 
i a la vegada la transformava profundament per 
potenciar-la. La revista iniciava una nova etapa 
en què es renovaven els continguts i la imatge, i 
s’augmentava la periodicitat i el tiratge. L’objectiu 
no era altre que donar resposta a una necessitat: la 
de millorar la comunicació entre l’Ajuntament i els 
vilatans i vilatanes.
Ha passat un any i Masquefa Batega ha arribat 
puntualment cada mes a les cases. Des de l’equip 
de govern creiem que la revista ha aconseguit 
l’objectiu que s’havia fixat, a la vegada que assumim 
el repte i el compromís de continuar treballant 
per millorar-la número rere número, fet pel qual 
us animem a fer les vostres aportacions. 
En aquests primers dotze mesos, Masquefa Batega 
ha donat a conèixer l’acció de govern, les actuacions 
que hem posat en marxa per millorar el poble i la 
qualitat de vida dels masquefins i masquefines. Però 
sobretot la revista ha volgut i vol ser l’altaveu de 
les nostres entitats i associacions. Les pàgines de la 
revista municipal han anat plenes de les nombroses 
iniciatives i activitats promogudes des del teixit 
associatiu, perquè són les entitats les que, amb la 
seva tasca no sempre prou reconeguda, teixeixen 
el batec de Masquefa i també el sentiment de 
pertinença a la vila i de formar part d’un projecte 
comú.
 Vull animar les entitats i també els vilatans i vilatanes 
a participar en la revista municipal, a aprofitar 
aquesta plataforma per donar a conèixer les 
seves activitats, i també les seves idees, propostes, 
suggeriments o crítiques. Perquè és entre tots i 
totes que aconseguirem que la revista i Masquefa 
continuïn bategant.

LA REVISTA ‘MASQUEFA BATEGA’ FA UN ANY

Gener 2008

Abril 2008

Juliol-Agost 2008

Novembre 2008

Febrer 2008

Maig 2008

Setembre 2008

Desembre 2008

Març 2008

Juny 2008

Octubre 2008

Gener 2009

XAVIER BOQUETE 
L’alcalde
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ACTUALITAT

Les incidències més destacades del 
temporal van ser la caiguda d’arbres, 
alguns tallant vies públiques o ocasionant 
desperfectes en habitatges, i l’esfondrament 
d’alguns murs de cases. A més, la caiguda 
d’arbres va malmetre alguns pals de llum, 
fet que va afectar el servei durant algunes 
hores. El servei de tren també es va veure 
interromput. Així mateix es va haver 
de tallar momentàniament la carretera 
de Sant Sadurní i un arbre va impactar 
sobre la passarel·la de la via del tren. 
Amb caràcter preventiu l’Ajuntament va 
decidir suspendre tots els actes i activitats 
esportives previstes. Malgrat tot, a les 11 
de la nit pràcticament ja s’havien resolt 
totes les incidències i Masquefa havia 
tornat a la normalitat.
L’Ajuntament va activar el protocol 
d’emergència per garantir la seguretat 
dels vilatans i vilatanes i coordinar tots 
els cossos de seguretat (Policia, Protecció 
Civil, ADF i brigada municipal).  Des de la 
nit de divendres i durant tot el dissabte 
es va actuar en un centenar d’incidències. 
En el pla d’emergència hi van participar 
una seixantena de persones, entre Policia 

Local, Protecció Civil, brigada municipal, 
ADF, personal de l’Ajuntament i operaris 
d’empreses col·laboradores.
La Policia Local va atendre les trucades 
dels vilatans i vilatanes. També es van 
obrir les dependències de l’Ajuntament 
per atendre les peticions. La Policia i 
Protecció Civil es van desplaçar fins al 
lloc dels fets per valorar la gravetat de 
les incidències. També els serveis tècnics 
municipals canalitzaven les reclamacions 
de les persones que han patit desperfectes 
en els seus habitatges. El mateix dissabte 
la brigada municipal, Protecció Civil, l’ADF 
i algunes empreses que van col·laborar en 
l’operació ja van retirar de la via pública 
els arbres caiguts i d’altres elements que 
dificultaven o impedien el pas.
L’Ajuntament agraeix la col·laboració de 
tot el personal de l’Ajuntament que va 
col·laborar en el pla d’emergència, de la 
Policia Local, de Protecció Civil, de l’ADF i 
de les empreses Construccions Masquefa, 
Construccions Serralaya, Serveis Urbans, 
Transpal i Aelectrol, així com dels veïns i 
veïnes que van fer tot el que estava a les 
seves mans.

RÀPIDA ACTUACIÓ DAVANT 
EL TEMPORAL DE VENT
La ràpida actuació de l’Ajuntament i els cossos de seguretat 
va garantir la seguretat dels vilatans i vilatanes i va permetre 
resoldre les principals incidències ocasionades pel temporal 
de vent que la nit del divendres 23 de gener i tot el dissabte 
24 va afectar Catalunya. 

L’Ajuntament, la Policia, la 
brigada municipal, Protecció 

Civil, l’ADF i empreses 
voluntàries van activar un pla 

d’emergència per garantir 
la seguretat dels vilatans 

i vilatanes i resoldre les 
incidències
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ACTUALITAT

TRES GRANS OBRES AMB ELS 1.371.128 EUROS DE MADRID
L’Ajuntament destinarà l’ajuda d’1.371.128 euros que li ha concedit el govern de Madrid a la 
realització de tres grans obres: el sanejament del carrers Montserrat, Verge de la Mercè i Virolai, 
l’ampliació del consultori mèdic, i la instal·lació de gespa artificial al nou camp de futbol

L’ajuda forma part del Fons Estatal 
d’Inversió Local aprovat pel govern de 
Madrid com a mesura per pal·liar la crisi.  El 
Govern ha injectat als ajuntaments un ajut 
de 8.000 milions d’euros amb l’objectiu 
de fomentar la creació de nous llocs de 
treball. Aquests diners han de servir per 
finançar projectes i obres municipals de 
nova planificació i d’execució immediata 

i que, a la vegada, requereixin contractar 
persones que es trobin a l’atur. En el cas 
de Masquefa les tres obres donaran feina 
a 60 persones.
L’Ajuntament va aprovar els tres projectes 
que es van presentar al Fons Estatal 
d’Inversió Local en un ple extraordinari al 
desembre. El projecte de sanejament dels 
carrers Montserrat, Verge de la Mercè i 

Virolai es va aprovar per unanimitat de 
tots els partits polítics; mentre que el 
PSC i l’Entesa per Masquefa van votar 
en contra del projecte d’ampliació de 
l’ambulatori i també del de la col·locació 
de la gespa artificial al camp de futbol. 
En aquest darrer cas també ERC s’hi va 
manifestar en contra.

Els treballs de sanejament dels carrers Montserrat, Verge de la Mercè i Virolai consistiran 
en substituir l’actual col·lector d’aigües residuals i pluvials, que fa 60cm de diàmetre, per 
una nova canonada molt més ampla, d’1,20m de diàmetre. Aquesta actuació es traduirà 
en 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 pluja, i es produeixen algunes inundacions. 
També es remodelaran la calçada i les voreres d’aquests tres carrers. En el cas del carrer 
Montserrat es faran unes noves voreres més amples per facilitar el pas dels vianants. El 
projecte compta amb un pressupost de 680.279,30 euros.

Nou col·lector als carrers Montserrat, Verge de la Mercè i Virolai

L’ampliació del consultori mèdic consistirà en la construcció d’un edifici d’obra nova 
de 70 metres quadrats i connectat a l’actual ambulatori. En l’edifici d’obra nova s’hi 
faran tres noves consultes i uns serveis. El projecte compta amb un pressupost de 
96.199,38 euros i està previst que aquests treballs ocupin a un total de 23 persones.
L’ampliació de l’ambulatori és una actuació de caràcter provisional i urgent mentre 
no es construeixi el nou Centre d’Atenció Primària, una obra que no correspon a 
l'Ajuntament sinó a la Generalitat, l'administració competent, la qual no està complint 
les expectatives Amb l’ampliació es vol solucionar el col·lapse que en ocasions es viu 
al consultori a causa de l’important creixement de població que ha viscut el municipi 
els darrers anys.

Ampliació del consultori mèdic

El projecte de col·locació de gespa 
artificial al nou camp de futbol ascendeix a 
594.649,22 euros. En les obres hi treballaran 
10 persones. A més d’instal·lar la gespa 
artificial també hi ha previst construir 
quatre torres d’il·luminació general, un 
equipament esportiu amb porteries per a 
futbol i futbol 7, instal·lacions d’aigua i reg, 
un parallamps i una barana de protecció per 
delimitar el perímetre del terreny de joc.

Gespa artificial al camp de futbol



MASQUEFA batega     6

ACTUALITAT

El Nadal de màgia va tenir un convidat de 
luxe, el Mag Lari, amb el seu espectacle 
“Gran màgiacadabra”. Més de 500 
persones van quedar-se bocabadats 
amb els seus jocs de mans i van riure 
amb les seves constants brometes. El 
Nadal de màgia va incloure també dos 
concorreguts tallers en què els nens i 
nenes van poder aprendre alguns trucs. 
De l’agenda organitzada per l’Ajuntament 
i les entitats destaca igualment el parc 
nadalenc, una de les cites ja clàssiques 
d’aquestes dates. Durant tot el matí els 
més petits van saltar fins a l’extenuació 
en els inflables que es van instal·lar al 
poliesportiu. Novetats com un toro 
mecànic, una wii o dos simuladors 
van permetre aquest any captar públic 
jove. A més, també es va habilitar un 
espai lúdic per a la petita infància i, per 
primera vegada, un altre espai amb jocs 
de taula per a pares i mares.
Una de les novetats més destacades va 
ser la recuperació del Pessebre Vivent, 
que finalment es va haver de canviar de 
data per la pluja. Tot i els imprevistos que 
va ocasionar aquest canvi, el Pessebre 
Vivent, organitzat per l’AMPA del CEIP 
Font del Roure amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i un centenar de voluntaris, 
va ser tot un èxit. Així ho demostren les 
més de 600 persones que van presenciar 
les escenes situades al llarg del carrer 
Escorxador. Novetats com el pessebre 
van conviure amb d’altres actes ja 
tradicionals, com ara el concert que la 
Coral l’Alzinar ofereix per Sant Esteve 
a la parròquia de Sant Pere, o el gran 
cagatió que els comerciants organitzen 
per als més petits de la vila.
La tradició diu també que l’any cal 
acomiadar-lo amb una gran festa. I així 
va ser. La Sala Polivalent es va omplir de 
gom a gom de masquefins i masquefines 
disposats a ballar fins a la matinada. 
La festa la va organitzar el Futbol Sala 
Espardenya. Els espectacles infantils 

LA MÀGIA DEL 
NADAL ENVAEIX 
MASQUEFA
Masquefa va viure aquest any 
un Nadal de màgia. La màgia 
la va portar el popular Mag 
Lari, que va deixar petita la 
Sala Polivalent amb el seu 
espectacle de jocs de mans 
i fina ironia. I també els Reis 
d’Orient, que van protagonitzar 
una espectacular arribada en 
helicòpter. De màgia també 
n’hi va haver la nit del 31 de 
desembre, en la gran festa de 
Cap d’Any a la Rogelio Rojo. I 
en la recuperació del Pessebre 
Vivent dècades després. Però, 
sobretot, de màgia se’n van 
poder veure, i molta, a les 
cares de grans i petits. Els 
masquefins i masquefines de 
totes les edats van participar 
amb molta il·lusió en les 
activitats del segon Nadal 
temàtic organitzat a la vila
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van ser també presents a la celebració 
nadalenca. Així, l’Alzinar va acollir l’obra 
de teatre “Històries de pirates”, i a la 
Beguda es va gaudir amb l’espectacle 
“Tothom a ballar”.
L’agenda nadalenca es va tancar el 5 
de gener, amb la màgica nit de Reis. 
Aquest any, Melcior, Gaspar i Baltasar 
van arribar a Masquefa per aire. Els 
Reis d’Orient van protagonitzar una 
espectacular arribada en helicòpter 
davant la multitud d’infants que els 
esperaven il·lusionats al pati del CEIP 
Font del Roure. Després de recollir les 
últimes cartes, van recórrer Masquefa 
i La Beguda en les seves espectaculars 
carrosses i acompanyats d’una trentena 
de patges i patgesses, encapçalats 
pel Patge Viu-Viu, i d’una parella de 
prínceps que aquest any s’incorporava a 
la desfilada. Ja a la nit, els Reis van entrar 
a les cases per deixar-hi regals, il·lusió i 
els millors propòsits per al nou any.

GRÀCIES!
L’Ajuntament agraeix l’esforç de tots 
els qui van fer possible la cavalcada de 
Reis: la Policia Local, Protecció Civil, la 
brigada municipal, l’ADF, la Comissió 
de Reis i els voluntaris que van 
treballar en les carrosses i la cavalcada, 
els comerciants, Can Bonastre Wine 
Resort (per cedir gratuïtament 
l’helicòpter als Reis Mags), Matilde 
Zaplana, carnisseria Marvi, la Banda 
de Música de Can Parellada, el Club 
Twirling Can Parellada, la perruqueria 
Hortensia i la Societat Recreativa Unió 
Begudenca i CEIP Font del Roure. 
També vol fer extensiu l’agraïment a 
totes les persones voluntàries que van 
col·laborar per fer realitat els actes de 
Nadal.

DARRER NAIXEMENT DEL 2008 I PRIMER DEL 2009
L’Erik Hinojosa Gaitan va 
ser l’últim nen que va néixer 
a Masquefa l’any 2008 i 
va ser inscrit al registre 
de l’Ajuntament. L’Erik va 
néixer el 31 de desembre, 
a les 21.32h, i va pesar 3 
quilos i 950 grams. L’Erik és 
fill de l’Alexis i la Sara.

El Quim Torrents Esteller 
va ser el primer nadó 
nascut a Masquefa i inscrit 
al registre municipal 
aquest any 2009. El Quim 
va néixer el dia 8 de gener 
a les 7:17h, i va pesar 3 
quilos i 610 grams. El Quim 
és fill del Lluís i l’Esther.
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Carnestoltes amenaça de revolucionar Masquefa
El transgressor Rei Carnestoltes ha confirmat que el dissabte 
28 de febrer tornarà a ser Masquefa per posar potes enlaire la 
vila. La festa de Carnaval l’organitza la regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants 
i Serveis de Masquefa. Aquest any la celebració arriba amb una 
novetat important: el concurs de botigues i comerços tindrà 
dues categories: per a botigues que vulguin adornar l'aparador i 
per a botigues que vulguin adornar tot l'establiment.
Un dels actes més destacats serà la tradicional Rua pel carrers 
del municipi i el concurs de disfresses col·lectives. Hi haurà dues 
categories (comparses de menys de 10 integrants i comparses 
de més de 10 participants). 
En cada categoria s’estableixen dos premis (300 euros per als 
primers classificats, i 200 euros per als segons). Les entitats i 
grups que entrin a concurs s’hauran d’inscriure prèviament. Les 
inscripcions són gratuïtes i es poden fer personalment o per 
telèfon (93 772 85 21) al Punt d’Informació Juvenil els dimarts, 
dimecres i dijous, de 5 de la tarda a 8 del vespre. 
El termini és del 3 al 20 de febrer. La festa de Carnaval inclourà 
també el tradicional i àcid pregó del Rei Carnestoltes, així com 
dues festes de disfresses, una a la tarda i una altra a la nit.

El dia 8, presentació d’un 
projecte solidari en què
col·labora l’ADF
L’ADF-VIF de Masquefa ha donat un vehicle tot terreny a la 
ONG Conductors Solidaris de Catalunya. El cotxe formarà part 
del comboi que aquesta ONG farà properament a l’Àfrica per 
portar-hi vehicles i ajuda humanitària. El projecte es presentarà 
públicament a Masquefa el dia 8 de febrer, a les 11.30h, a la Sala 
Petita de la Rogelio Rojo. Conductors Solidaris de Catalunya 
és una entitat sense ànim de lucre integrada per conductors, 
mecànics, logistes i voluntaris en general disposats a treballar 
per a aquells col·lectius que més ho necessiten.

Dos programes de Ràdio 
Masquefa, als Premis de 
Comunicació Local
Dos programes de l’emissora municipal Ràdio Masquefa 
(100.5 FM) han estat seleccionats per al Premi Rosalia 
Rovira d’emissores municipals. Es tracta d’una de les 
categories recollides en els Premis de Comunicació Local 
que anualment atorga la Diputació de Barcelona. Els dos 
programes seleccionats són “Jaté, com està la premsa” i 
“+k80”.  El primer espai repassa l’actualitat informativa en 
clau humorística, mentre que el segon programa està dedicat 
a la música dels anys 70, 80 i 90.

PROGRAMA DE CARNAVAL

26, 27 i 28 de febrer
Concurs de disfresses de comerços i aparadors
Dissabte 28 de febrer
16.30h-17h: lliurament de dorsals per a la Rua a les carrosses i 
comparses al Recinte Rogelio Rojo
17h: concentració de comparses i carrosses al Recinte Rogelio Rojo
18h: sortida de la Rua 
Recorregut: Sortida Recinte Rogelio Rojo, C/Santa Clara, Av. Catalunya 
fins cantonada Rogelio Rojo, baixada fins Av. La Línia, C/ Sant Antoni 
fins l’Ajuntament, C/ Major, C/St. Pere, C/ Crehueta, C/ Santa Clara 
fins al Recinte Rogelio Rojo
19.45h: lliurament de la clau de la vila al rei Carnestoltes
(Pregó de Carnaval a càrrec del grup de teatre de Masquefa 
“Teatrerus”)
20h-22h: festa de tarda de Carnaval a la Sala Polivalent 
“La Fàbrica”
(Durant la Festa de tarda s’anunciaran les comparses i els comerços 
guanyadors i s’entregaran els premis)
24h: gran Festa de Disfresses al Recinte Rogelio Rojo

NOTÍCIES
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Masquefa torna a tenir pediatra tots els matins i tardes
També s’ampliarà el servei amb la incorporació d’una infermera en pediatria

Des del dia 26 de gener Masquefa torna a tenir servei de 
pediatria tots els matins i tardes de dilluns a divendres. Durant 
alguns mesos no es va poder disposar de pediatra totes les 
tardes perquè una de les dues especialistes del centre estava 
de baixa, fet que va despertar les queixes dels vilatans i 
vilatanes. Un grup de pares i mares fins i tot va recollir 381 
signatures reclamant que es restablís el servei. L’Ajuntament 
els va fer costat i va traslladar la reclamació i les firmes 
a la consellera de Salut de la Generalitat, Marina Geli. La 
Generalitat també s’ha compromès a ampliar properament 
aquest servei amb la incorporació d’una infermera en 
pediatria. Aquesta professional s’incorporarà en les setmanes 
vinents, una vegada s’hagi fet l’ampliació del consultori amb 
un edifici d’obra nova connectat a l’actual. L’Ajuntament de 
Masquefa ja ha adjudicat les obres d’ampliació, que s’iniciaran 
en breu. El nou edifici comptarà amb tres consultes, les quals 
es destinaran al servei de pediatria.

Es crea un protocol perquè 
les persones sordes i 
sordmudes puguin demanar 
assistència en situacions 
d'urgències i emergències

L’Ajuntament i la Policia Local han creat un protocol que 
facilitarà a les persones sordes i sordmudes la comunicació 
d’urgències i emergències perquè se’ls pugui prestar 
l’assistència necessària. Aquesta era una petició d’aquest 
col·lectiu, que troba moltes dificultats a l’hora de comunicar 
incidències i demanar ajuda. Les persones sordes i sordmudes 
empadronades a Masquefa podran beneficiar-se d’aquest nou 
servei. Cal que facin la sol·licitud escrivint a la regidora de 
Serveis Socials, Àngels Font, al correu electrònic fontmmn@
diba.cat.
En cas de patir una urgència o emergència extrema, podran 
fer una trucada a un telèfon confidencial de la Policia Local, els 
qual se’ls facilitarà en el moment de la inscripció en el servei. 
L’agent atendrà la trucada i es desplaçarà immediatament a 
casa de l’afectat. Si la urgència no és extrema, les persones 
sordes i sordmudes podran enviar un missatge al mateix telèfon 
mòbil especificant la incidència. L’agent respondrà el missatge 
i farà les gestions pertinents (com per exemple demanar una 
ambulància o un metge o activar els cossos de seguretat, entre 
d’altres).  El protocol també preveu que les persones sordes 
i sordmudes puguin enviar un missatge si viuen situacions 
d’urgència o emergència fins i tot fora de Masquefa.
A més, aquest col·lectiu també podrà sol·licitar el servei 
d’una intèrpret de la llengua del signes per assistir a xerrades 
i conferències o per fer tràmits a l’Ajuntament. El Consistori 
finançarà aquest servei.

S’amplien els tallers de 
recerca de feina

L’Ajuntament ha ampliat la programació de tallers de 
recerca de feina. El Servei Local d’Ocupació ha organitzat 
diversos tallers per a aquest primer trimestre de l’any:
 

Taller “La feina a un clic!”:•    
l’objectiu és ensenyar a buscar feina per internet. 
Aquest taller es fa mensualment i dura dues hores 
i mitja. El taller es farà el 19 de febrer, de 17h a 19h, 
i el 27 de març, de 9.30h a 12h, a Masquef@ula.

Taller “Com presentar-se a una • 
entrevista de feina”:   
 es tracta d’un taller pràctic per saber com 
comportar-se en una entrevista de feina. Es farà el 
24 de febrer a la Sala Nova del Recinte Rogelio 
Rojo i tindrà una durada de dues hores i mitja (de 
9.30h a 12h).

Taller “Coneixement del món • 
laboral”:  el taller proporcionarà als participants 
eines per conèixer la situació actual del mercat de 
treball i les diverses vies d’accés per accedir al món 
laboral. Es farà el dia 31 de març a la Sala Nova del 
Recinte Rogelio Rojo i tindrà una durada de dues 
hores i mitja (de 9.30h a 12h). 

NOTÍCIES
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ACTUALITAT

MES D’11 MILIONS EN 
INVERSIONS AQUEST 2009

El capítol d’inversions del pressupost municipal d’aquest 2009 
preveu realitzar un total de 39 actuacions al nucli urbà de 
Masquefa, a totes les urbanitzacions i a La Beguda. Els més d’11 
milions d’euros que es destinaran a inversions permetran tirar 
endavant, entre d’altres actuacions, importants equipaments 
i serveis que milloraran la qualitat de vida dels masquefins 
i masquefines. Algunes de les accions donaran resposta a 
importants necessitat dels veïns i veïnes que feia temps que les 
demandaven. A més, per primera vegada el pressupost municipal 
no busca el màxim endeutament permès de l’Ajuntament, sinó 
que se sol·licita de crèdit la quantitat que es pot amortitzar el 
mateix any.Entre les inversions planificades destaquen:

NOU POLIESPORTIU I PISCINA COBERTA X   
Es destinaran 2.500.000 euros a la primera fase del nou 
poliesportiu i la piscina coberta. S’inicia així un ambiciós 
projecte, plantejat a mig i llarg termini, que ha de reordenar 
tota la zona del Parc del Turó i dotar Masquefa d’un 
gran complex esportiu.     
El projecte preveu fer un nou poliesportiu de més de 2.600 
metres quadrats i una piscina coberta de 2.300, a més d’una 
gran zona verda i parc urbà de gairebé 50 hectàrees que 
inclourà un circuit per fer esport a l’aire lliure.

URBANITZACIÓ DE CAN VALLS I EL MASET X  
S’invertiran 2.260.830,49 euros en les obres d’urbanització 
de Can Valls. Es tracta d’una actuació històrica que suposarà 
una important millora per a aquesta urbanització.  
S’instal·larà el clavegueram i nous serveis i s’asfaltaran tots els 
carrers. També s’està redactant el projecte de reparcel·lació 
del Maset per començar-hi les obres d’urbanització com 
abans millor.

Projecte del nou poliesportiu i la piscina coberta de Masquefa

S’urbanitzaran tots els carrers de Can Valls
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NOU CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA   X
Es reserva una partida d’1.500.000 euros per a la 
construcció del nou Centre d’Atenció Primària (CAP). A 
més, l’Ajuntament ja està ampliant l’actual consultori mèdic 
amb un altre edifici d’obra nova per resoldre les situacions 
de col·lapse que a vegades es viuen a l’ambulatori. L’ampliació 
permetrà solucionar aquesta problemàtica mentre no 
s’acabi el nou CAP.

URBANITZACIÓ SECTOR NORD   X
Es destinaran 405.183,09 euros a la urbanització dels 
carrers Magarola, prolongació del carrer Font del Roure 
i Concepció. Amb aquesta actuació es completa la millora 
feta en el sector Nord l’any passat amb la urbanització de la 
Plaça dels Jocs i el Passatge de la Ciutadella.

AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS DE LA BEGUDA  X
Després de posar en marxa aquest curs la nova llar d’infants 
de La Beguda, en una actuació feta en un temps rècord, 
l’equipament s’ampliarà aquest 2009. S’hi invertiran 
370.000 euros. També es destinaran 20.000 euros a 
millores a la Llar d’Infants La Baldufa, uns altres 20.000 
a millores a l’escola CEIP El Turó i 5.000 més a millores a 
l’escola CEIP Font del Roure.

MANTENIMENT DE PLACES I VIES PÚBLIQUES X  
L’equip de govern prioritza l’arranjament i el manteniment 
de les places i vies públiques. A aquest capítol es dedicaran 
264.259,42 euros.

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES    X
Les inversions també preveuen dedicar 142.479 euros a 
la compra de nous contenidors i el seu soterrament. Aquest 
any l’Ajuntament canviarà totalment el sistema de recollida 
d’escombraries al centre urbà i posarà en marxa un nou i 
modern sistema que unificarà la recollida de tots els residus 
(sòlids urbans, paper, cartró i vidre, i fracció orgànica). A 
més, es gastaran 72.500 euros en la implantació de la 
recollida de la fracció orgànica.

AMPLIACIÓ DEL CRARC    X
El pressupost també preveu una inversió de 84.000 
euros en les obres d’ampliació al Centre de Recuperació 
d’Amfibis i Rèptils de Catalunya.

ASCENSORS EN HABITATGES  X   
Una de les novetats del capítol d’inversions d’aquest 2009 
és la convocatòria d’ajudes per a la instal·lació d’ascensors 
en habitatges. Es reserva una partida de 20.000 euros.

Una altra de les actuacions destacades és la finalització de la 
nova biblioteca municipal que es fa al Recinte Rogelio Rojo. 
Amb una inversió d’1.431.712,54 euros, es finançarà amb 
el milió d’euros aconseguits dels Pressupostos Generals de 
l’Estat i amb d’altres aportacions externes. D’aquesta manera 
es desbloqueja el finançament d’aquest equipament sense haver 
d’hipotecar d’altres inversions per al poble. D’altres actuacions 
previstes són la urbanització del Passeig de la Via i el carrer 
Joan Miró (amb una inversió de 317.776 euros), la creació del 
nou Museu de Cal Puig (205.000 euros) o l’adquisició d’una 
bàscula per a la deixalleria (17.558,92 euros). 

L’Ajuntament de Masquefa invertirà aquest any 2009 un total d’11.255.816 
euros en una quarantena d’actuacions al municipi. Tot i la recessió 
econòmica, el Consistori s’ha mogut per aconseguir nous recursos i noves 
vies de finançament i incrementar, així, el capítol d’inversions respecte 
al 2008. L’any passat es van destinar a inversions un total de 10.592.350 
euros, 663.466 euros menys que aquest 2009.

A més d’aquests 11.255.816 euros l’Ajuntament invertirà també aquest any 1.371.128 euros més en unes altres tres grans 
actuacions: el sanejament dels carrers Montserrat, Verge de la Mercè i Virolai, l’ampliació del consultori mèdic i la instal·lació 
de gespa al nou camp de futbol. Aquesta partida forma part de l’ajuda extraordinària que el Govern de Madrid ha destinat 
als ajuntaments en un pla per fer front a la crisi i crear nous llocs de treball. (Vegeu la pàgina 5)

1.371.128  EUROS MÉS EN UNES ALTRES TRES GRANS OBRES

S’ampliarà la nova llar d’infants de La Beguda
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L’Ajuntament regula la relació i col·laboració 
amb les entitats i associacions per potenciar-les

El nou Centre Tecnològic Comunitari de Masquefa tindrà 
equipaments adaptats per a persones amb discapacitats
El nou Centre Tecnològic Comunitari (CTC) s’equiparà amb 
aparells adaptats per a persones amb discapacitat física o psíquica. 
Així, s’hi instal·laran ordinadors amb pantalles augmentatives 
per a persones amb deficiències visuals i aparells amb software 
especial. Els usuaris també podran disposar de teclats adaptats 
al llenguatge braille i de ratolins per a persones amb problemes 
de mobilitat a les mans. A més, a la sala d’actes s’hi instal·larà un 
sistema d’anella magnètica perquè les persones sordes puguin 
seguir les explicacions mitjançant el seu audifon.
El projecte per equipar el nou centre amb material tecnològic 
adaptat és fruit del conveni que han signat l’Ajuntament, l’Imserso 
i l’ONCE i compta amb un pressupost de 42.000 euros. L’Imserso 
ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 23.000 euros i 

l’ONCE una altra de 5.000. El consistori aportarà els 14.500 euros 
restants. La instal·lació del material 
tecnològic adaptat anirà a càrrec 
de la Fundació Desenvolupament 
Comunitari. 
El nou CTC ja ha estat construït 
amb criteris que faciliten l’accés de 
persones amb discapacitat.
El projecte també preveu l’adaptació 
de la pàgina web de l’Ajuntament 
(www.masquefa.cat) per a persones 
amb discapacitat, especialment persones amb sordesa i deficiències 
visuals. L’adaptació anirà a càrrec de l’empresa Atotarreu.com.

Avantatges per a les entitats i associacions

Rebre informació des de l’Ajuntament Ä

Rebre recursos per promoure la realització de les seves activitats Ä

Disposar de suport logístic i tècnic per part del personal de l’Ajuntament Ä

Ser convocades en processos participatius Ä

Poder sol·licitar subvencions Ä

Tenir la possibilitat de la cessió d’espais i instal·lacions municipals, així  Ä
com de material tecnològic

Tenir l’opció d’organitzar i gestionar festes i esdeveniments destacats de la vila Ä

L’Ajuntament ha elaborat un reglament per 
regular la relació i la col·laboració amb les 
entitats i associacions. Amb aquesta actuació 
es vol fomentar l’associacionisme i potenciar 
les entitats, les quals tenen un paper clau 
en l’activitat social i cultural de Masquefa 
i, al mateix temps, ajudar-les en les seves 
activitats amb l’oportunitat que gaudeixin 
de determinats drets i avantatges. Així, per 
exemple, aquest nou reglament estableix 
els mecanismes perquè les entitats puguin 
optar a subvencions de l’Ajuntament, a 
aconseguir la cessió d’espais municipals o a 
tenir suport tècnic i logístic en la realització 
de les seves activitats. Podeu consultar el 
reglament íntegre a www.masquefa.cat.

Cal inscriure’s en un registre 
d’entitats
Per poder gaudir d’aquests avantatges 
és necessari inscriure’s en el nou 
registre d’entitats i associacions. Aquest 
registre permetrà al Consistori disposar 
d’informació actualitzada sobre el número 
d’entitats i associacions existents a la vila, la 
seva tipologia, el número de socis i d’altres 
dades que permetin elaborar una radiografia 
exacta del teixit associatiu de Masquefa.
Les entitats i associacions podran inscriure’s 
sempre en el registre, però aquelles que no 
ho hagin fet abans del dia 27 de febrer no 
podran gaudir dels drets i avantatges que 
els concedeix l’Ajuntament. Les inscripcions 
es fan a l’Àrea de Serveis Personals (C/
Crehueta, 33), a sol·licitud de les entitats i 
associacions interessades.

Cal aportar la següent documentació:

Imprès de sol·licitud normalitzat Ä

Còpia dels Estatuts de l’entitat Ä

Còpia del número d’inscripció al Registre General d’Associacions de la  Ä
Generalitat de Catalunya

NIF de l’entitat Ä

Domicili social de l’entitat Ä

Logotip de l’entitat (si en té) Ä

Nombre de socis (si en té) Ä

Nom i cognoms de les persones que ocupen càrrecs directius Ä

Si s’escau, còpia del rebut d’assegurança de responsabilitat civil Ä

NOTÍCIES
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59 tripletes participen al 
campionat de Sant Esteve 
del Club Petanca Masquefa

Fins a 177 jugadors de diverses localitats catalanes, 
enquadrats en 59 equips, van prendre part en el tradicional 
Campionat de tripletes que el Club Petanca Masquefa 
organitza per Sant Esteve. L’elevada participació demostra 
que aquest torneig és ja una cita clàssica del calendari 
català d’aquesta modalitat esportiva. La competició 
va atraure fins a Masquefa equips d’elit de la petanca, 
com ara els campions de Catalunya per tripletes o la 
selecció catalana juvenil, campiona d’Espanya. Tot i la pluja, 
nombrosos afeccionats es van aplegar a les instal·lacions 
del Club Petanca.
Els torneig va constar de quatre categories: general, 
consolació, repesca de general i repesca de consolació. En 
cada categoria es van premiar els quatre primers classificats. 
El club amfitrió va tenir un paper destacat. La tripleta del 
Club Petanca Masquefa integrada per Joan, Óscar i José va 
guanyar en la categoria de consolació, mentre que l’equip 
format per Sergi, Jordi i Jean Paul va ser quart en aquesta 
mateixa categoria. El campionat de tripletes de Sant 
Esteve és un dels dos grans tornejos oficials que el Club 
Petanca Masquefa organitza anualment, juntament amb el 
Campionat de dupletes de la Festa Major Petita. A més, 
l’entitat disputa cada dissabte un campionat obert.

Un equip masquefí queda 
tercer a l’Intercomarcal de 
Resistències d’autocròs
L’equip format pels germans masquefins Antonio i Jacinto 
Sánchez López va tenir una brillant actuació al Campionat 
Intercomarcal de Resistències i va aconseguir acabar en la 
tercera posició de la general. El campionat, organitzat per 
Gas a Fons, Pota Rojos Competició i Motor Club Sentmenat, 
va constar de cinc proves, de tres hores de durada cadascuna, 
disputades als circuits de Masquefa, Castellbisbal i Sentmenat. 
En la competició també hi van córrer uns altres quatre 
equips de Masquefa. L’equip integrat per David Cabeza i 
Jordi Morgadas va ser quart a la general, mentre que Enrique 
Gómez, José Manuel Ibáñez i Pablo Rodríguez van ser novens. 
A més van participar-hi els equips formats per Paquito 
Sánchez i Martín Méndez, i Josep Caldes i Mario Fernández. 
Aquest any l’Intercomarcal es canvia per una Copa Catalana 
de Resistències, amb proves puntuables als circuits de 
Castellbisbal, Masquefa, Alguaire, Vidreres, Lleida, Sentmenat 
i Mollerussa.

Calendari d’activitats del 
Club Excursionista Anoia 
per a aquest any 2009

Febrer
Dissabte 7: Sortida amb raquetes 
de neu (Pic de la Dona)
Dissabte 28: Etapa GR11: Molló-
Setcases
Març
Dissabte 14: Caminant per 
l’Anoia: La Llacuna – Puig 
Castellar – Serra d’Ancosa
Dissabte 28: Duatló Vila de 
Masquefa 
Abril
Dissabte 18 i diumenge 19: Curs 
d’iniciació a les vies ferrates 
Maig
Dissabte 9: Etapa GR11: Setcases 
- Ulldeter
Diumenge 31: “FotoFlash 
per Montserrat” – Matinal 
per Montserrat i concurs de 
fotografia
Juny
Dissabte 6: Acte de cloenda del 
“FotoFlash per Montserrat”. 
Lliurament de premis
Dilluns 22 i dimarts 23: Pujada 
al Canigó i actes de la Flama a 
Masquefa

Juliol
Dissabte 11: Etapa GR11: 
Ulldeter - Núria
Dissabte 25 i diumenge 26: 
Pujada al Pic de Comaloforno 
Agost
Dates per concretar: Ruta d’alta 
muntanya 
Setembre
Dissabte 12: Vivac a Montserrat
Dissabte 19 i diumenge 20: 
Participació a la Matagalls
Octubre
Diumenge 4: Caminada per l’Alta 
Garrotxa 
Dissabte 24:  Pujada al Pedraforca 
Dissabte 31: Castanyada 
nocturna: Caminada pels voltants 
de Masquefa
Novembre
Diumenge 8: Caminada per 
Montserrat 
Dissabte 21: Etapa GR11: Núria 
– Planoles
Desembre
Dissabte 19: Etapa GR11: 
Planoles – Puigcerdà

El dia 21, Campionat de 
Kick Boxing a Masquefa
El poliesportiu de Masquefa acollirà el dia 21 de febrer un 
Campionat de Kick Boxing organitzat pel Bonavista Gym amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. Al matí, a partir de les 9, hi haurà 
competició d’infantils, mentre que a les 5 de la tarda començarà 
la competició d’adults.

El Club Excursionista Anoia (CEA) ha preparat una intensa 
agenda d’activitats per a aquest any:

NOTÍCIES
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L’any 1922 es posava la primera pedra per a la construcció 
d’una nova església a Masquefa. El culte religiós s’havia oficiat 
en època medieval a l’antiga església romànica de Sant Pere, 
on es trobava el primer nucli habitat de Masquefa. Com és 
conegut, al final del període medieval la vila va baixar al pla i 
va créixer al llarg del Camí Ral. 

El 1602 Joan Bernich fundà la Capella del Roser, la qual va 
assumir les funcions de culte en la seva totalitat. Les funcions 
d’aquesta capella, que va evitar de fer el camí de pujada 
als feligresos fins a l’antiga església romànica consagrada a 
Sant Pere, van anar més enllà del fet estrictament religiós, 
ja que ens han arribat notícies de reunions importants de 
transcendència política i social celebrades en aquest espai.

Ara bé, aquesta capella va quedar-se petita de seguida davant 
del creixement del poble. Nombroses visites pastorals que es 
conserven a l’Arxiu Diocesà de Barcelona es queixen de la 
insuficiència de l’espai i de les condicions de manteniment de 
la capella. No és d’estranyar que a principi del segle XX en 
opinió del bisbat calgués construir un nou espai per al culte 
que aixoplugués les necessitats religioses d’un sector de la 
població masquefina.

No obstant això, no tothom professava obertament la religió 
catòlica a la vila. A l’apartat XVII dedicat a les visites als 
malalts de ‘l’elenco’ de la parròquia de Masquefa que trobem 
en l’esmentat Arxiu Diocesà de Barcelona es fa constar que:

“Algunos mueren sin haber recibido los últimos sacramentos 
en una proporción de 30/100 por causa de su gran indiferencia 
en materia religiosa.”
(Font: Elencos, Arxiu Diocesà de Barcelona, parròquia de Masquefa, 
Elenco 1, foli 224) 

Aquests fets feren reflexionar les autoritats eclesiàstiques, 
que veien en la falta d’una església amb capacitat i condicions 
adequades un problema que s’havia de resoldre. La falta d’un 
espai apropiat per celebrar els oficis catòlics fou a ulls del 
clergat la causa de la relaxació moral del poble de Masquefa, 
i així es recull als ‘elencos’ que es conserven al mencionat 
Arxiu Diocesà amb data 9 de gener de 1921. 

“Escándalos graves no ocurren en esta parroquia pero no 
faltan celebrarse periódicamente en locales de diversiones 
profanas distintos actos desmoralizadores. Los vicios 
dominantes, en grado sumo, son la blasfemia y la profanación 
de las fiestas, difícilmente de extinguir por su indiferencia 
e ignorancia en materia religiosa. Esto es causa de un gran 
desfallecimiento espiritual y de una piedad muy superficial en 
las personas piadosas. Es mi opinión que una de las causas por 
las que se ha llegado a este extremo de postración ha sido 
porque ni el párroco ha tenido facilidades para desarrollar 
desahogadamente sus iniciativas, ni los fieles se han sentido 
bien en la pequeña y raquítica capilla que sirve de iglesia 
parroquial” 
(Font: Elencos, Arxiu Diocesà de Barcelona, parròquia de Masquefa, 
Elenco 1, foli 225)
Font: Espéculum Vol 4 fol. 874-879

NOTÍCIES

CAFÈS AMB HISTÒRIA

Una raó per a la construcció d’una nova església

Daniel Garcia Giménez
Llicenciat en Història i coordinador de l’espai Cafès amb Història

FE D’ERRATES
Esmena a l’article publicat en aquesta secció el mes de novembre:  
la carta amb què començava el text fou escrita per l’alcalde de la 
vila i dirigida al director de Ferrocarrils. Les fotografies que s’hi 
mostren es conserven a l’arxiu de FGC.   



Agenda cultural

CULTURA I FESTES

CAFÈS AMB  �
HISTÒRIA

14, 21, 28
dissabtes
1a sessió
Xerrada-debat
La revolució negra. El cas d’Haití
14 de febrer, a les 17h, a la 
biblioteca

2a sessió
Xerrada-debat
Cuba i el castrisme
21 de febrer, a les 17h, a la 
biblioteca

3a sessió
Cine-fòrum
Projecció del film ‘Comandante’, 
d’Oliver Stone
28 de febrer, a les 17h, a la 
biblioteca

BALL POPULAR �

8
diumenge
Amb Oasis
Gratuït
A les 18h, a la Sala Polivalent de la 
Rogelio Rojo

SOLIDARITAT �

8
Diumenge
Presentació del projecte del 
segon Comboi Solidari d’Ajuda 
Humanitària a l’Àfrica Equatorial, 
que compta amb la col·laboració 
de l’ADF i l’Ajuntament de 
Masquefa 
A les 11.30h, a la Sala Petita del 
Recinte Rogelio Rojo

TEATRE �

15
diumenge
‘El joc dels idiotes’
A càrrec del Grup de teatre de La 
Beguda

A les 18h, a la Sala Polivalent del 
Rogelio Rojo

CONTACONTES  �
CANTATS DEL 
CARNESTOLTES 

19
dijous
A les 18h, a la biblioteca

BALL POPULAR  �
DE CARNAVAL

22
diumenge 
Amb Charly Music
A les 18h, a la Sala Polivalent del 
Recinte Rogelio Rojo

SORTIDA AL  �
MUSEU DE LA CERA

22
diumenge
09.30h: sortida de davant 
l’Ajuntament
11h: petit refrigeri
12h: visita guiada al museu
Inscripcions: del 2 al 9 de febrer
(de dilluns a divendres, de 12h 
a 14h)
Places limitades
Preus
· adults: 12 euros
· infants (de 5 a 11 anys): 10 euros
· jubilats (10 euros) 
· infants de 0 a 5 anys: gratuït

CURSOS

CENTRE  �
TECNOLÒGIC 
MASQUEF@ULA

NOUS CURSOS
Windows nivell avançat
Data: del 10 de febrer al 5 de març
Horari: dimarts i dijous de 9 a 11h
Preu
Aturats: 10€
Pensionistes: 20€

Treballadors: 40€

Taller “Càmera digital”
Data: 2, 9 i 23 de febrer
Horari: d’11.30 a 13.30h
Gratuït
 
Taller “Portem la 
comptabilitat de la llar”
Data: 2, 9, 16, 23 i 30 de març
Horari: d’ 11.30 a 13.30h 
Inscripcions: durant tot el mes de 
febrer
Gratuït

Taller “La feina a un clic”
Data: 18 de febrer
Horari:de 17 a 19h 
Gratuït

. Els divendres de febrer
De 9 a 11h: iniciem una experiència 
amb els pares de nens d’infantil i 
primària per aprendre a fer jocs 
interactius amb l’ordinador

. Cada divendres
Espai d’assessorament per a 
entitats o grups interessats en fer 
un blog 

CURSOS de l’Alzinar

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

BALLET CLÀSSIC �

Dimarts i dijous, de 17.15h a 
18.15h

BODY FORM  �

Dimarts i dijous, 
de 9.15h a 10.15h 
o de 19.15h a 20.15h

BODY FORM SUAU �

Dimarts i dijous, de 10.15h a 
11.15h

DANSA CREATIVA �

De 3 a 5 anys
Dilluns i dimecres,  de 17.15h a 
18.15h
De 6 a 9 anys
Dilluns i dimecres, de 18.15h a 
1915h
De 10 a 12 anys
Dimecres, de 19.15h a 20.15h
Divendres, de 17.15h a 18.15h
2 hores setmanals

DANSA  �
CONTEMPORÀNIA

De 13 a 17 anys
Dilluns, de 19.15h a 20.15h
Divendres, de 18.15h a 19.15h

A partir de 18 anys
Dimecres, de 20.15h a 21.15h
Divendres, de 19.15h a 20.15h

DIBUIX MANGA �

Tots els divendres,
de 18h a 20h

HIP HOP �

Horaris a convenir

PILATES �

Tots els dissabtes, 
de 10h a 11.30h

TAEKWONDO �

Dimarts i dijous
Classes infantils:
de 18.15h a 19.15h
Classes d’adults:
de 20.15h a 21.15h

Inscripcions: a l’Alzinar o al 
93 772 68 61

Febrer 09

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 gener i podria haver-se modificat.



CLUB PETANCA  �
MASQUEFA

Dissabtes a les 17.30h
Campionat obert de petanca
A les instal·lacions de la petanca 
de Masquefa

CLUB PATÍ  �
MASQUEFA 

06/febrer – 21.45h
Grup A Sènior Primera Catalana 
CP MASQUEFA – CAPELLADEC 
HC

07/febrer – 10h
Grup G Prebenjamí A
CP MASQUEFA – HC PIERA A

07/febrer – 11h
Grup H Prebenjamí B
CP MASQUEFA – CE MOLINS 
DE REI

07/febrer – 12h
Grup J Aleví B
CP MASQUEFA – CP SITGES B

07/febrer – 13h
Grup M Júnior B

14/febrer – 11h
Grup I Aleví A
CP MASQUEFA – CH VILA-
SECA

14/febrer – 12h
Grup F Infantil A
CP MASQUEFA – HP TONA A

14/febrer – 13h
Grup E Juvenil B
CP MASQUEFA – CP MONJOS

27/febrer – 21.45h
Grup A Sènior Primera Catalana 
CP MASQUEFA – 
PETROMIRALLES IGUALADA 
HC

28/febrer – 09h
Grup H Prebenjamí B
CP MASQUEFA – CE 
CORNELLÀ

28/febrer – 10h
Grup G Prebenjamí A
CP MASQUEFA – PHC SANT 
CUGAT B

28/febrer – 11h
Grup E Benjamí
CP MASQUEFA – CP 
VILANOVA L’ULL BLAU A

28/febrer – 12h
Grup F Infantil A
CP MASQUEFA – CH TELDAIR 
MOLLERUSSA A

28/febrer – 13h
Grup M Júnior B
CP MASQUEFA – CAPELLADEC 
HC

EEM BÀSQUET  �
MASQUEFA

14/febrer – 16h
Grup 7 Cadet Masculí Regular 
Nivell C
EEM MASQUEFA – ESCOLA 
IDIOMES MADISON 
NAVARCLES

14/febrer – 17.30h
Grup 3 Sèniors Campionat de 
Catalunya B Masculí
EEM MASQUEFA – CB BEGUES

14/febrer – 19h
Grup 3 Júnior Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – CB PRAT C

15/febrer – 09h
Grup 2 Infantil Masculí Regular 
Nivell D
EEM MASQUEFA – CERVANTES 
CASC ANTIC B

28/febrer – 16h
Grup 7 Cadet Masculí Regular 
Nivell C
EEM MASQUEFA – CB 
SANTPEDOR B

FUTBOL  �

31/gener – 12h
Grup 1 Benjamí 7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
RIBES CD A

07/febrer – 10.15h
Grup 25 Aleví
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
RIBES CD B

07/febrer – 12h
Grup 21 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
SITGES UE A

07/febrer – 12h
Grup 21 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
SITGES UE A

08/febrer – 10h
Grup 21 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
ÒDENA CD A

08/febrer – 12h
Grup 2 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A 
– IGUALADA CF A

14/febrer – 12h
Grup 1 Benjamí 7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A 
– BASE ESPIRALL/LES CLOTES 
CF A

14/febrer - 18h
Grup 26 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
GELIDA CF B

15/febrer – 10h
Grup 23 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – SANTA COLOMA DE 
QUERALT UE A

28/febrer – 10.15h
Grup 25 Aleví
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A 
– LA TORRE DE CLARAMUNT 
UD A

01/març – 10h
Grup 21 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A 
– BASE OLÈRDOLA CE B

01/març – 12h
Grup 2 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A 
– LA SALLE PREMIÀ AE A

ESPARDENYA  �
MASQUEFA FS

07/febrer – 18.30h
Divisió d’Honor Nacional
ESPARDENYA MASQUEFA – 
CFS CAMPDEVÀNOL

08/febrer – 13h
Grup 5 Juvenil Tercera Divisió
ESPARDENYA MASQUEFA FS A 
– ABRERA CLUB ESPORTIU A

28/febrer – 18.30h
Divisió d’Honor Nacional
ESPARDENYA MASQUEFA – 
CONFORSA RIPOLL

CLUB  �
EXCURSIONISTA 
ANOIA

07/febrer, Dissabte
 Sortida amb raquetes de neu: Pic 
de la Dona (2704mts)

28/febrer, Dissabte
 – Etapa GR11: Molló – Setcases

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 
adreçar-vos al carrer Crehueta, 
33. A mes, podeu sol·licitar 
informació al correu electrònic 
ceanoia@hotmail.com

CLUB DE TIR  �
ESPORTIU

01/febrer – 9.30h 
Carabina Lleugera Estès

08/febrer – 9.30h 
Pistola 9mm

15/febrer – 9.30h 
Carabina 3x20

28/febrer – 9.30h 
Avantcàrrega (arma curta i llarga)
Martorell - Terrassa

CAMPIONAT DE  �
KICK BOXING

21/febrer
Al poliesportiu municipal
9h (infantils)
De 17h a 24h (adults)
Organitza: Bonavista Gym 
Col·labora: Ajuntament de 
Masquefa

Agenda esportiva



Agenda esportiva





MASQUEFA batega     19

La revista Masquefa batega posa a disposició dels lectors i lectores una secció on podeu publicar les 
vostres opinions sobre temes de la vila o d’interès general, així com idees i suggeriments. Ens podeu 
fer arribar els comentaris personalment a l’Àrea de Serveis Personals (C/ Crehueta, 33) o al correu 
electrònic masquefabatega@masquefa.net

LES VOSTRES OPINIONS

EL PESSEBRE VIVENT
El nostre pessebre... Tenia poca llum... Tenia un Nen Jesús de plàstic... Tenia 
poques escenes i massa juntes... Tenia tots els pastorets, angelets i dimoniets 
desperdigats a la mitja hora de començar... No preveia tanta gent i vàrem 
fer curt de cremat, xocolata i torrades... No tenia un circuit ben marcat... Va 
tenir absències involuntàries molt importants per a mi (Mercedes, Isabel, 
Porfi i Santi).
Però el nostre pessebre era un repte ple de bones intencions i d’il·lusions; per 
això es va aconseguir fer, tot i el temps en contra (tant per fer-ho a corre-
cuita com per la pluja).
Vull fer públic el meu agraïment tant als que van col·laborar en la realització 
del pessebre com els que ho van fer anant a veure’l. Però, sense treure mèrit 
a ningú, vull fer uns agraïments especials, a títol personal i de tot cor a:

Mercedes Sanmiguel i Maite Blázquez, “por confiar en mi y ayudarme • 
desde el minuto 1”
Isabel Albiol, per donar-me suport i parlar amb els veïns que ens van • 
deixar eixides
Miquel Cid i Rosa Albiol....als vostres peus!. Marta Cid...ets l’òstia!• 
Joan Albiol, Joan Alberti, Teresa i Roser Melich... ‘xapó’!• 
‘Pare’ Parera, ‘pare’ Palacios, Joan Manel ‘pare’ i Sr. Melich... 4 cracks!• 
Domingo, “por ser más que un regidor de eventos”• 
La Cofradía del Cristo Crucificado i la família Rossell, per deixar-nos • 
els animals
Josep Aguilera i Rosa Olivella, per apuntar-vos a aquest projecte i • 
estrènyer llaços familiars (em consta que us dec una xocolata desfeta)
Pedro Pedrero i Mari, “por ser unos currantes”• 
Els meus ‘Lluïsos’, Martínez Mas, per ser-hi sempre que us ho demano• 
Mis Mernissi, Carlos i Maite, “entre nosotros sobran las palabras; ya • 
me entendeis”
Òscar Cobos i Joan Manel, per quedar-vos tot i no complir la meva • 
promesa

Joana i Sergi, un gran descobriment personal; gràcies Sara per presentar-• 
me’ls i per les teves abraçades d’energia positiva
Elena Fernández i Dolors Sagués, motor del Gas a Fons i amigues• 
Jordi Obiols, pel caliu de la palla que ens vas portar de la Granja la • 
Pedrosa
Horacio, per fer de la teva feina una escena del pessebre• 
Grup de Puntaires de Masquefa, pel toc d’experiència i la • 
disponibilitat
La família Rovira i el Forn Mora per deixar-nos estris del temps de la • 
Maria Castanya
Marisol Luna i David Villagrasa –Josep i Maria a l’establia- pel seu • 
saber estar i paciència
Especial menció als que van fer de romans tot i el fred que feia• 
Marc Ferrer i Míriam, per deixar-nos el seu garatge com a centre • 
d’operacions; i també a Cal Trix, Ca la Sibina, ca la Carmelita, Ca l’Albiol, 
Cal Benet, Cal Jepet Puig, la Llibreria Moral i la Perruqueria Hortènsia 
per deixar-nos els seus patis i eixides
Uli i Montse, els meus cunyats; us estimo i em consta que ho heu fet • 
perquè m’estimeu 
Jaume Olivella i Oriol, el meu marit i fill, per aguantar-me mentre • 
preparava el pessebre... i la resta de dies
La Junta de l’AMPA CEIP Font del Roure, per apuntar-se al que faci falta • 
per tal d’aconseguir recursos per a l’escola d’allà on sigui
I a l’Ajuntament de Masquefa, especialment a la Lourdes, la Imma, la • 
Carme, l’Esther i el Xavi.

Si us va agradar el pessebre, feliciteu-los a tots ells, perquè l’èxit és mèrit 
seu.
A mi simplement feliciteu-me perquè aquest any seré tieta!
Ja ens anirem veient pel poble, i si no... fins al proper pessebre vivent

Mercè Pascual
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NOM: Associació de Comerciants i 
Serveis de Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 2006
CATEGORIA:  Comerç i Serveis
FINALITAT PRINCIPAL: Oferir 
assessorament i serveis als comerços 
de Masquefa
ACTIVITATS: Promoció del 
comerç i els serveis de Masquefa, 

defensa dels interessos dels associats 
i participació en activitats socials i 
culturals que es duen a terme a la vila
SOCIS: 110 comerços i serveis 
associats
adreça: Recinte Rogelio Rojo (C/ 
Santa Clara, sense núm.)
tel.: 93 772 57 49 (Antoni Playán)
email: associaciocsm@hotmail.com

El president de l’Associació de Comerciants i Serveis, Antoni Playán, ho té clar: “A Masquefa es pot comprar 
de tot, no cal marxar fora”. De fet, un dels grans objectius de l’entitat és fomentar que els masquefins i 
masquefines comprin a casa. D’arguments no en falten. Avui als comerços i serveis de la vila s’hi pot trobar 
de tot.  Així ho demostren els nombrosos sectors comercials que estan representats en l’associació. O el 
notable increment del nombre de comerços i serveis que s’hi han associat. Avui són ja 110 els establiments 
que l’integren. 
L’Associació de Comerciants i Serveis de Masquefa porta tres anys treballant intensament. L’any 2006 el 
botiguer Miguel Àngel Subirats va reunir alguns comerciants per proposar-los de reactivar i potenciar una 
associació que ja feia anys que existia però que duia força temps inactiva. Dit i fet. Un grup de comerciants 
va assumir el repte i va donar un nou impuls a l’entitat. La junta directiva la formen Antoni Playán (president), 
Horacio Recio (vicepresident), Montse Mora (secretària), Fàtima Tadeo (tresorera), i els vocals Miquel 
Àngels Subirats, Antoni Vilamajó, Dolores Aranda, Yolanda Playán, Javier Sánchez i José Fernández.
Per complir el seu objectiu principal, animar les ventes, els comerços i serveis de Masquefa compten 
amb una oferta variada i de qualitat. L’Associació ha recorregut també sovint a la imaginació per atraure 
clientela. Així, per exemple, des de fa uns anys organitza per Nadal el sorteig d’una gran panera, amb més 
d’un centenar de productes i serveis. També va sortejar un cap de setmana a Mallorca entre els clients i, en 
un altra ocasió, 10 vals de 100 euros cadascun per gastar en els establiments associats. Aquesta iniciativa es 
repetirà aquest 2009, pel Dia del pare.
Però no tot és vendre. L’entitat té també com a finalitat la defensa dels interessos dels comerços i serveis 
associats, als quals ofereix assessorament i suport davant qualsevol necessitat o problemàtica, a la vegada 
que fa d’interlocutor davant les administracions. 
Ja des del seu naixement l’Associació de Comerços i Serveis ha destacat també pel seu compromís amb 
Masquefa. Els comerciants han participat activament en activitats socials i culturals. Un bon exemple n’és 
el gran cagatió que organitzen per Nadal, o la carrossa, aquest any amb 18 patges, que acompanya els Reis 
d’Orient en la seva visita a la vila. L’associació col·labora també en el Carnestoltes. Aquest any tornarà a 
formar una comparsa.

Associació de Comerciants i Serveis: 
compra bé, compra a casa

L’associació ha destacat ja des del seu naixement per la seva 
implicació amb la vida social i cultural de Masquefa, amb la 

participació en diverses activitats


