
( (

uFIRAFUTUR2009

MASQUEFA

Febrer 2009 ·  núm. 13

batega
Revista municipal

Comencen les obres del 
centre logístic d’Aldi

El nou Centre Tecnològic 
s’obrirà a l’abril
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L'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 
és un servei de la Diputació de Barcelona 
per col·laborar en la recaptació dels 
tributs municipals dels ajuntaments que ho 
sol·liciten, com és el cas del de Masquefa, 
i facilitar als ciutadans el compliment 
de les seves obligacions tributàries.  
L'Ajuntament de Masquefa ha delegat 
a l'ORGT la gestió de l'Impost sobre 
Béns Immobles Urbans, l'Impost sobre 
Béns Immobles Rústics, l'Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica, l'Impost 

sobre Activitats Econòmiques, la taxa per recollida d'escombraries, d'escombraries 
comercials i d'escombraries industrials, la taxa per servei de clavegueram, la taxa per 
manteniment de cementiri municipal, la taxa per inspecció, les sancions tributàries, la 
taxa per entrada de vehicles-guals, la taxa per aprofitaments especials, l'Alta de Vehicles 
de Tracció Mecànica i les multes de circulació. La gestió d'aquests tributs es pot fer a 
l'Ajuntament (C/Major, 93) els dimarts i divendres, de 9 a 14h. Per a més informació 
podeu trucar al 93 775 92 55. Els veïns i veïnes de Masquefa també poden fer el 
pagament a l'oficina de Piera (C/ Bonifaci, 16) de dilluns a divendres, de 9h a 14h.

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

SABÍEU QUE...

L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

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

Aquests són alguns consells per a que 

els infants naveguin segurs per Internet:

Parleu obertament amb els infants i • 
adolescents sobre l’ús d’Internet.

Navegueu en família i ajudeu-los a • 
escollir pàgines segures.

Eduqueu-los perquè facin un ús • 
responsable d’Internet.

Establiu unes normes d’ús d’Internet: • 
horari, temps de connexió….

Procureu tenir l’ordinador en un • 
lloc comú de la casa per poder 

controlar què fan en tot moment

Ensenyeu als vostres fills a no facilitar • 
dades personals i aconselleu-los de 

no posar fotos a la xarxa.

Instal·leu un bon antivíric que tingui • 
control patern.
Intenteu que us presentin els seus • 
‘ciberamics’, i si volen quedar amb 

algú que hagin conegut a través de 

la xarxa, acompanyeu-los i quedeu 

en un lloc públic.

Internet segur@

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 6.2. Dret a presentar 
queixes, reclamacions i 
suggeriments:
L’Ajuntament regularà els 
procediments per a la defensa 
dels drets dels ciutadans 
i, si s’escau, la creació del 
Síndic de Greuges Ciutadà 
o una Comissió Especial de 
Reclamacions i Suggeriments 
o qualsevol altre institució 
adient.”

Participa en els 
assumptes 
municipals
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ACTUALITAT

PIONER INSTITUT ESCOLA A MASQUEFA

L’Institut Escola de Masquefa compta amb un pressupost de 
gairebé 8.200.000 euros.  Aquest nou equipament educatiu es 
farà en els terrenys que hi ha al costat del Centre de Recuperació 
d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), els quals l’Ajuntament 
ja va cedir al seu dia a la Generalitat.
L’Institut Escola és una nova tipologia de centres educatius 
promoguda per la Generalitat que inclou alumnes de 3 a 16 
anys en un mateix edifici. El Govern ha encarregat també la 
construcció d’un altre equipament d’aquestes característiques 
a Lloret de Mar. Són dels primers Institut-Escola que es fan a 
Catalunya. Aquests nous centres responen al model de la futura 
integració de l’educació infantil, primària i secundària en un sol 
edifici que recull la Llei d’educació de Catalunya, actualment en 
tràmit al Parlament català.
La construcció de l’Institut Escola de Masquefa s’emmarca en 
un pla de la Generalitat per construir 24 nous centres docents 
arreu del territori català, els quals donaran servei a un total 
de 9.080 alumnes. El Govern destinarà més de 117 milions 
d’euros a fer aquests nous centres educatius, amb els quals es 
vol donar resposta a l’augment de la població escolar registrat 
els darrers anys i que a Masquefa ha estat notable. L’encàrrec 
de la construcció dels nous centres es farà mitjançant l’empresa 
pública ICF SAU Equipaments. 

La Generalitat ha encarregat la construcció d’un Institut Escola a Masquefa. Es tracta d’una 
nova tipologia de centres educatius promogut pel Govern català que inclou estudiants de segon 
cicle d’educació infantil i d’educació  primària i secundària en un mateix edifici. El de Masquefa 
serà dels primers equipaments d’aquestes característiques que es faran a Catalunya

Del 23 de març al 3 d’abril s’han de fer les preinscripcions de: 

Educació Infantil segon cicle ( 3 a 6 anys).•	

Educació Primària ( 6 a 12 anys).•	

Educació Secundària Obligatòria (12 a 16 anys).•	

Podran formalitzar les preinscripcions els alumnes que comencin 
P3, els que comencin primer d'ESO i l’alumnat nouvingut de tots 
els cursos.  Per a més informació podeu adreçar-vos a l’Àrea de 
Serveis Personals (C/ Crehueta, 33), trucar al 93 772 68 93 o 
escriure a educacio@masquefa.net.

CLAM UNÀNIME PER 
CONTINUAR DEPENENT 
DEL BAIX LLOBREGAT EN 

SERVEIS EDUCATIUS

PREINSCRIPCIONS ALS CENTRES DOCENTS

L’Ajuntament de Masquefa va aprovar en el ple del 12 de 
febrer, amb els vots a favor de tots els grups polítics, una 
moció que reclama a la Generalitat continuar formant part 
dels Serveis Territorials d’Educació del Baix Llobregat. La 
moció arriba després que el Govern català hagi creat un 
nou Servei Territorial d’Educació, el de la Catalunya Central, 
que inclou les comarques de l’Anoia (amb Masquefa), el 
Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.
La moció recorda que fins ara Masquefa formava part dels 
Serveis Territorials d’Educació del Baix Llobregat i exposa 
diversos arguments per mantenir aquesta situació.
D’una banda, explica que el municipi “està situat a l’extrem 
sud de l’Anoia i té unes característiques socioeconòmiques 
i demogràfiques molt similars a les poblacions de la zona 
nord del Baix Llobregat.”, comarca de la qual Masquefa 
ja depèn per a altres serveis com “la sanitat, el jutjat o el 
Servei d’Ocupació de Catalunya”.
D’altra banda, la moció subratlla la incoherència d’incloure 
Masquefa als Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya 
Central quan “l’escola Francesc Mata i Sanghés de la 
població veïna de La Beguda Alta seguirà pertanyent als 
Serveis Territorials del Baix Llobregat”. En aquest sentit,  
argumenta que “és convenient mantenir la unitat educativa 
tenint en compte que una part de la població de La Beguda 
Alta pertany al municipi de Masquefa i que, a més, aquest 
centre escolar està adscrit a la SES Masquefa”.
Finalment, el text aprovat per l’Ajuntament insisteix en 
la necessitat de continuar dependent educativament del 
Baix Llobregat atesa la situació escolar que actualment té 
Masquefa i els projectes en què ja s’està treballant amb 
aquests serveis territorials. 
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NOTÍCIES

Protecció Civil es 
forma en primers 
auxilis

L’ADF, un exemple de solidaritat

L’Agrupació dóna un tot terreny per a un comboi a l’Àfrica

Més de setanta persones van assistir 
a la Rogelio Rojo a la presentació del 
comboi que la ONG Conductors 
Solidaris farà a l’Àfrica per portar 
vehicles i material humanitari a les 
ONG del país. L’ADF de Masquefa 
s’ha sumat a la iniciativa i ha donat a 
Conductors Solidaris un vehicle tot 
terreny.
Representants de Conductors Solidaris, 
una entitat sense ànim de lucre integrada 
per conductors, mecànics, logistes i 

voluntaris en general, van explicar els 
detalls del comboi, del qual ja se’n fan 
els preparatius. També és va projectar 
un audiovisual sobre l’expedició que la 
ONG ja va fer l’any passat a l’Àfrica.
Joan Carbonell, membre de l’ADF de 
Piera i participant en el primer comboi 
al continent africà, va explicar que 
Conductors Solidaris està treballant per 
aconseguir vehicles i que en disposa ja 
de tres: dos tot terrenys (un cedit per 
l’ADF de Masquefa i un altre per l’ADF 
de Sant Quirze) i tres ambulàncies. Va 
insistir en la necessitat d’aconseguir 
més vehicles de transport sanitari. 
Conductors Solidaris ja va portar l’any 
passat una ambulància a un hospital de 
Burkina Faso, la primera del sistema de 
salut públic.
Carbonell també va posar l’accent 
en el fet que el comboi l’integren 
voluntaris, “que s’ho paguen tot de la 
seva butxaca”. Els vehicles i el material 
humanitari es lliura a petites ONG que 
tenen dificultats per tirar endavant el 
seus projectes solidaris. El fet de viatjar 

fins a l’Àfrica garanteix que els vehicles 
i el material humanitari arribin al seu 
destí.
El regidor de Governació de 
l’Ajuntament de Masquefa, Carles 
Ventura, va lliurar als representants 
de Conductors Solidaris les claus del 
vehicle tot terreny de l’ADF. Ventura va 
elogiar el gest de l’ADF, de la qual va 
dir que és “un exemple de solidaritat i 
altruisme”.

L’Ajuntament destinarà un total de 13.350 
euros (el 0,7% del pressupost municipal 
del 2008) a projectes de cooperació. 
Amb aquesta mesura es vol contribuir 
al desenvolupament dels països més 
desafavorits i afavorir la construcció de 
les condicions i les capacitats necessàries 
per potenciar el desenvolupament humà i 

especialment l’eradicació de la pobresa. 
Concretament es financen quatre 
projectes del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. Així, es destinen 2.290,10 
euros a un projecte de desenvolupament 
integral dels nens i nenes de 3 a 5 anys 
de l’escola d’educació infantil de Sagrada 
Família, al Paraguai; 3.974,90 euros a un 

programa de prevenció de la violència 
juvenil a El Salvador, i 6.335 euros a un 
programa de suport al funcionament del 
centre de consolidació de les competències 
de les dones de Chefchaouen, al Marroc. 
A més, es paga la quota de soci del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament 
(750 euros).

13.350 euros per a projectes de cooperació

Els membres de Protecció Civil van fer el 
15 de febrer una jornada formativa sobre 
primers auxilis adaptats a les necessitats 
del municipi. El curs el va impartir l’agent 
de la Policia Local especialitzat en aquesta 
matèria, Xavi Gala. La sessió va consistir 

en una part teòrica i una part pràctica, 
amb simulacres d’actuació. La jornada 
ha estat valorada molt positivament per 
tots els agents de l’agrupació. Al final del 
curs es va lliurar un diploma acreditatiu 
als alumnes que van superar un examen 
de coneixements. Protecció Civil 
agraeix la col·laboració de CENFOCAT 
com a centre formador, de l’Ajuntament, 
de l’agent de la Policia Local Xavi Gala 
i de Bibiana Carrion. El curs el va 
subvencionar l'Ajuntament
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ACTUALITAT

MASQUEFA ACOLLIRÀ UN CENTRE DE 
DESENVOLUPAMENT INFANTIL PER A 
L’ANOIA, EL BAIX LLOBREGAT I EL PENEDÈS

Al nou centre de Masquefa APINAS oferirà gratuïtament 
serveis d’atenció, prevenció i assessorament a nens i nenes de 
0 a 6 anys, prioritzant els infants de 0 a 3 anys amb trastorns 
greus. El president d’APINAS, Josep Maria Planas, subratlla “la 
importància de la prevenció i d’atendre nens i nenes d’aquesta 
franja d’edat”. 
Els objectius del servei són la prevenció, la detecció i l’abordatge 
terapèutic dels trastorns de desenvolupament dels infants 
durant el creixement i de les situacions de risc social, psicològic 

i biològic que puguin alterar aquests processos. APINAS ubicarà 
al nou centre els Serveis d’Atenció Precoç (SAP) per rebre 
les consultes de famílies preocupades per algun aspecte del 
desenvolupament dels seus fills.
 APINAS oferirà una atenció integral als nens i nenes amb algun 
problema que inhibeixi la seva maduració, ja sigui de tipus físic,  
psicològic o social.  L’entitat compta amb un equip integrat per 
professionals de diverses disciplines, com ara neuropediatres, 
psicòlegs, treballadors socials, fisioterapeutes i logopedes. 

Masquefa acollirà el nou centre que l’Associació de Pares Igualadins de Nens i 
Adolescents Subdotats (APINAS) obrirà a l’Anoia per atendre els infants del sud de la 
comarca i de comarques veïnes, com ara el Baix Llobregat i l’Alt Penedès. APINAS, una 
entitat sense ànim de lucre que ofereix serveis d’assistència, recuperació i ensenyament 
a infants subdotats o amb discapacitats transitòries, instal·larà el seu nou centre en un 
local que li ha cedit l’Ajuntament de Masquefa.  
Amb la posada en marxa d’aquestes noves instal·lacions, els nens i nenes de Masquefa 
i la resta de poblacions d’aquest entorn ja no hauran de desplaçar-se fins al centre que 
APINAS té a Igualada. Actualment ho fan una vuitantena d’usuaris, segons que explica 
el gerent d’APINAS, Jordi Aymamí. 

Inversió municipal de 55.000 euros
La nova seu d’APINAS al sud de l’Anoia s’ubicarà a Ca l'Aiano,  un cèntric i emblemàtic 
edifici situat al carrer Major, 89, de Masquefa. El Consistori està rehabilitant l’edifici per 
adaptar-lo a les necessitats dels usuaris i professionals. La inversió de l’Ajuntament ha 
superat els 55.000 euros. L’entitat s’instal·larà a la planta baixa, de 90 metres quadrats. 
La previsió és que el nou servei obri portes en un mes. 
Actualment algunes famílies del sud de la comarca van a Martorell per rebre aquest 
servei.  L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, destaca la importància d’haver aconseguit 
aquest nou servei i recorda que l’Administració “té el deure de posar els serveis a 
prop dels ciutadans i d’oferir-los serveis de qualitat”.

Els infants i les famílies 
del sud de l’Anoia i les 

comarques veïnes ja no 
hauran	d’anar	fins	a	la	
capital de l’Anoia per 

rebre assistència

La reconeguda associació APINAS, 
amb seu a Igualada, obrirà un nou 
centre a Masquefa en un local que li 
ha cedit l’Ajuntament

ATENCIÓ GRATUÏTA A INFANTS DE 0 A 6 ANYS
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Masquefa va acollir  la segona 
Taula comarcal de regidors i 
tècnics de Joventut, convocada 
pel Consell Comarcal. La 
iniciativa va facilitar als regidors i 
tècnics de Joventut de la comarca 
una visió global de la situació de 
les polítiques de joventut i dels 
recursos que les administracions 
supramunicipals destinen al 
territori. La trobada va comptar 
amb el Secretari de Joventut de la 
Generalitat, Eugeni Villalbí. També 
van ser-hi el nou Coordinador 
territorial de Joventut a Barcelona, David 
Ricart, l’alcalde de Masquefa i president 
del Consell Comarcal, Xavier Boquete, 
el vicepresident de Serveis Personals del 

NOTÍCIES

Tres-centes persones van assistir a la 
Sala Polivalent de la Rogelio Rojo a la 
representació de l’obra teatral ‘El sopar 
dels idiotes’, a càrrec del Grup de teatre 
de La Beguda. Els actors i les actrius van 
entusiasmar el nombrós públic amb la seva 
bona actuació. El grup ja havia representat 
l’obra el maig a La Beguda, amb motiu de 
la Festa del Roser. 

Trobada de regidors i tècnics de Joventut a Masquefa

L’Ajuntament 
subvenciona 
la instal·lació 
d’ascensors
Des de l'1 d'abril i fins al 30 de juny 
es podran sol·licitar a l'Ajuntament 
subvencions per instal·lar ascensors 
en els blocs de pisos. El Consistori 
subvencionarà el 15% del cost total de 
la instal·lació, amb un màxim de 1.500 
euros per habitatge. Les bases per 
accedir a aquestes ajudes i els requisits 
que han de complir els habitatges es 
faran públiques properament a la pàgina 
web de l'Ajuntament (www.masquefa.
cat). La subvenció estarà supeditada a 
la presentació de tota la documentació 
requerida en la corresponent 
convocatòria pública, a l'anàlisi global de 
les peticions per avaluar les prioritats 
i a les disponibilitats pressupostàries 
corresponents. Aquesta ajuda es 
complementària a d'altres subvencions 
que existeixen per instal·lar ascensors, 
com ara les que atorga la Generalitat.

Dia Internacional 
de la Dona: 
cinema, exposició 
i sopar
Masquefa commemorarà el Dia 
Internacional de la Dona amb un cine-
fòrum, una exposició i un sopar. Així, el 
diumenge 8 de març, a les 6 de la tarda, 
al nou Centre Tecnològic Comunitari 
(CTC), es farà el cine-fòrum, amb 
la pel·lícula “Las 13 Rosas” i amb la 
intervenció de Dani García, historiador 
i coordinador de l’espai de debat Cafès 
amb Història. Després hi haurà un 
berenar sopar i la lectura del manifest del 
Dia Internacional de la Dona. A més, el 13 
de març s’inaugurarà l’exposició itinerant 
“6 oportunitats”, que es podrà veure a 
l’Ajuntament fins al 30 de març. El 31 de 
març es traslladarà al Mercat Municipal 
i l’1 d’abril al CTC. Per al dissabte 14 
de març s’ha programat un sopar i una 
discoteca mòbil a la Sala Polivalent. Els 
tiquets (23 euros) es poden comprar a 
l’Ajuntament fins al 6 de març. 

El Grup de Teatre 
de La Beguda 
actua a la Sala 
Polivalent

El diumenge 22 de març  es farà la 
primera edició de “Les botigues al 
carrer”. Des de les 10 del matí i fins a 
les 2 del migdia els comerços canviaran 
la seva activitat habitual per les parades 

que instal·laran a l’avinguda de La Línia. El 
carrer es convertirà en un espai obert on 
els comerciants podran relacionar-se de 
manera més directa amb els visitants. Es 
tractarà d’una jornada lúdica i festiva en 

què els vilatans i vilatanes podran passejar 
i gaudir d’una jornada de compres diferent. 
“Les botigues al carrer” l’organitza 
l’Ajuntament amb l’objectiu de contribuir 
a revitalitzar el teixit comercial.

Primera edició de ‘Les botigues al carrer’

Consell, Carles Casanova, el conseller de 
Joventut, Xavier Brugués, i el regidor de 
Joventut de Masquefa, Carles Ventura.
El Secretari de Joventut va destacar 

la recent incorporació del 
Coordinador territorial de 
Joventut a Barcelona, la qual 
“potencia la proximitat al 
territori i el coneixement de les 
seves necessitats específiques”. 
Xavier Brugués va repassar les 
principals actuacions dutes a 
terme pel Consell Comarcal en 
matèria de joventut, entre les 
quals va destacar la Borsa Jove 
d’Habitatge o el nou portal Anoia 
Jove. El regidor de Joventut de 
Masquefa, Carles Ventura, i el 

tècnic de Joventut, Xavi Pérez, també 
van donar a conèixer les accions que 
l’Ajuntament duu a terme en el marc del 
Pla Local de Joventut.
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Per al mes d’abril està previst que 
obri portes el nou Centre Tecnològic 
Comunitari (CTC). Ja s’han acabat les 
obres de rehabilitació de part de l’antiga 
nau de la fàbrica Rogelio Rojo que acollirà 
aquest equipament i actualment es treballa 
en la instal·lació dels equipaments i en la 
creació d’una plaça i un jardí davant de 
les noves instal·lacions.
El CTC neix amb la voluntat d’esdevenir 
un autèntic referent en l’àmbit de 

les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC) tant per a l’Anoia 
com per a d’altres comarques veïnes. 
De fet, molts pocs municipis de les 
dimensions de Masquefa gaudeixen d’un 
equipament d’aquestes característiques.
El Centre Tecnològic Comunitari 
serà un espai municipal de recursos 
on conviuran ciutadans, empreses i 
entitats sota el paraigües de les TIC. 
Està cridat a contribuir decisivament al 
desenvolupament social i econòmic de 
Masquefa.
 El CTC ocupa una superfície 
d’aproximadament 1.000 metres quadrats 
i disposa de serveis diferenciats. D’una 
banda, Masquef@ula. Es tracta d’un espai 
de formació i ús lliure de les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació. D’altra 
banda, el CTC serà també el centre 
operatiu del servei Masquefa sense 
Fils (que permetrà a tots els vilatans i 
vilatanes que ho desitgin tenir connexió 
a Internet mitjançant un sistema wi-fi). 
A més, al Centre Tecnològic Comunitari 

s’hi ha fet el Viver d’Empreses Masquef@
ctiva, un  espai de suport i assessorament 
a empreses i persones emprenedores. 
Les empreses de nova creació de 
l’àmbit de les TIC podran optar a llogar, 
durant un màxim de dos anys i a preus 
avantatjosos, els despatxos que hi ha al 
CTC.Les sol·licituds per als despatxos 
del viver es podran fer fins al dia 10 de 
març. 
Al Centre Tecnològic Comunitari s’hi 
ha habilitat també l’Hotel d’Entitats 
Masquef@ctiva, del qual podran fer ús 
les associacions.  Al CTC s'hi ha traslladat 
també el Servei Local d'Ocupació.
L’equipament disposa de vuit despatxos, 
dues sales de reunions, una sala d’actes, 
una àrea tècnica de treball, tres aules 
de formació equipades informàticament 
(també amb equips adaptats a persones 
amb discapacitats), una sala de lliure 
navegació i  un cibercafè. 
El projecte ha estat cofinançat amb 
597.000 euros pels Fons Europeus de 
Desenvolupament Regional (FEDER).

Al febrer van començar, amb els 
moviments de terres, els treballs del 
nou polígon del Clot del Xarel·lo i el 
gran centre logístic que hi instal·larà 
ALDI Supermercados. L’arribada 
d’ALDI a Masquefa és una excel·lent 
notícia, ja que el nou centre logístic es 
traduirà en la creació de nombrosos 
llocs de treball. A més, el grup alemany 
de distribució traslladarà a Masquefa la 
seva Raó Social. 
ALDI construeix al polígon del Clot 
del Xarel·lo, impulsat per un promotor 
privat, el seu quart centre logístic 
a l’estat espanyol, que ocuparà una 
superfície de 90.000 metres quadrats, 
amb una construcció prevista propera 
als 42.000.
L’Ajuntament ha posat totes les 
facilitats possibles perquè ALDI 
s’instal·li a Masquefa. Aquestes facilitats 
van fer que el grup alemany descartés 

d’altres possibles emplaçaments. A 
més, el Consistori i la Generalitat de 
Catalunya, l’organisme competent per 
donar llum verd al projecte, han actuat 
amb rapidesa. L’operació s’ha tirat 
endavant en un any i mig. 
La construcció del nou polígon del 
Clot del Xarel·lo i la instal·lació d’un 
grup tan potent com ALDI és fruit del 
treball conjunt de la iniciativa privada i 
l’Administració per impulsar projectes 
que generen riquesa en el territori i 
nous llocs de treball. ALDI és una 
empresa capdavantera en un sector 
que està a l’alça com és la distribució. 
Els veïns de Masquefa tindran prioritat 
a l’hora d’accedir als nous llocs de 
treball. En aquest sentit, l’Ajuntament 
ja ha organitzat cursos d’iniciació a 
l’alemany perquè part dels empleats 
qualificats hauran de tenir-ne nocions 
bàsiques.

Tret de sortida al centre logístic d’ALDI a Masquefa
Ja han començat els treballs al nou polígon del Clot del Xarel·lo

L’arribada d’ALDI es 
traduirà en la creació 

de nombrosos llocs 
de treball

El Centre Tecnològic Comunitari obrirà portes a l’abril
El CTC està cridat a ser un autèntic referent en l’àmbit de les TIC

NOTÍCIES
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NOTÍCIES

Seguretat viària a l’entorn de les escoles
Es recomana a les famílies que duen amb cotxe el seus fills i filles a l’escola CEIP El Turó que 
facin servir el nou aparcament habilitat al carrer de Santa Clara. Amb aquesta actuació es 
vol millorar la seguretat viària als voltants de l’escola, especialment a l’entrada i sortida dels 
alumnes. Els escolars podran entrar i sortir per la porta del carrer de Santa Clara. Per al 
conjunt dels centres educatius es fan les següents recomanacions: si veniu a peu, passeu per 
la vorera i creueu el carrer pels passos de vianants senyalitzats;  si veniu en cotxe, modereu 
la velocitat, pareu en llocs on no es dificulti el pas als vianants i cotxes, i baixeu del vehicle 
pel cantó de la vorera. Els menors de 12 anys han de viatjar en els seients de darrere i amb 
sistemes de retenció infantil. 

Educació viària als centres educatius
La Policia Local ha iniciat un any més el Programa d’educació viària i mobilitat segura als 
centres educatius. Es tracta d’una activitat adreçada als alumnes d’educació infantil, primària 
i secundària perquè coneguin el seu entorn urbà i per motivar-los a ser usuaris respectuosos 
de la via pública. També treballen actituds cíviques respecte al trànsit  per tal que col·laborin 
a evitar situacions de risc i a prevenir possibles accidents, ja sigui com a vianants, passatgers 
o conductors de bicicletes. L’activitat inclou sessions teòriques i pràctiques. També es fan 
sortides amb bicicleta amb els alumnes de 6è de primària. 

Dóna idees per a la Fira de la Infància
Les AMPA dels centres educatius i l’Ajuntament ja treballen en la sisena Fira de la Infància 
i la Joventut, que se celebrarà el 6 de juny. Totes les entitats, comerços i vilatans i vilatanes 
que vulguin aportar les seves idees i suggeriments o vulguin col·laborar i participar en la 
fira poden escriure al correu electrònic educacio@masquefa.net.  L’any passat la fira va 
comptar amb la participació d’una cinquantena d’institucions, associacions, comerços i 
empreses de tots els àmbits. Més de 4.000 persones van visitar la mostra, la qual permet 
als infants i joves gaudir de tot un dia d’activitats i tallers relacionats amb l’educació i el 
lleure i, a la vegada, els dóna a conèixer quines són les entitats i institucions que organitzen 
aquestes activitat. La fira també ofereix un espai de trobada, col·laboració i cohesió entre 
el teixit associatiu local.

En defensa de la cultura del foc
Els Pixafocs i Gagaespurnes de Masquefa van ser una de les més de 400 colles de diables 
que van ser a la gran concentració de Berga per reivindicar la cultura del foc dels Països 
Catalans. Les colles van protestar davant d’una nova normativa de la Unió Europea sobre 
material pirotècnic que podria comportar la desaparició de tots els grups de cultura 
popular i tradicional amb foc, una tradició amb més de 800 anys a casa nostra, i a la vegada 
van demanar al Govern que garanteixi que la normativa, que s’aplicarà el 2010, no acabarà 
afectant les festes tradicionals. Els diables també han iniciat una recollida de signatures. La 
campanya s’adreça a entitats i s’acompanya d’un manifest. Les entitats que vulguin donar 
suport a la iniciativa poden recollir el manifest a l’Ajuntament (C/Major, 93). El ple de 
l’Ajuntament també va aprovar, per unanimitat, una moció en defensa de la cultura del foc.

Els escolars de Masquefa van al teatre
Més de 300 alumnes d’educació infantil de les escoles CEIP El Turó i CEIP Font del 
Roure, de Masquefa, i de l’escola CEIP La Salut, de Collbató, van gaudir el 12 de febrer 
de les arts teatrals gràcies a la doble representació de l’obra “Ton pare balla el drac”. 
L’escenificació va anar a càrrec de la companyia Els cosins del sac i es va fer a la Sala 
Polivalent de la Rogelio Rojo. Durant el curs els escolars de Masquefa poden assistir 
a diverses obres gràcies al programa “Anem al teatre”, impulsat per la Diputació de 
Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments. El programa ofereix espectacles de 
teatre, dansa i concerts. Aquest curs els escolars podran assistir a quatre obres de teatre. 
La darrera es farà al maig. Es tractarà de l’espectacle “Giralluna”, de Marcel Gros. El curs 
passat 932 alumnes (més del 70%) van anar al teatre. 
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La Policia Local de Masquefa estrenarà properament tres 
PDA (Assistent Personal Digital), una eina informàtica que 
permetrà als agents comunicar instantàniament i des del 
mateix carrer qualsevol part o incidència a la via pública i 
també posar multes per infraccions de trànsit.  Amb aquests 
nous dispositius es modernitza l’actual sistema de gestió, ja que 
s’agilitzarà extraordinàriament la comunicació de denúncies i 
incidències (que es podran fer a temps real) i es reduiran els 
tràmits i la paperassa. Les terminals les ha cedit la Diputació 
de Barcelona.
Les PDA són, al mateix temps, una mena de telèfon mòbil i 
petit ordinador de butxaca. S’acompanyaran també d’una 
impressora portàtil. Els agents disposaran en la PDA d’un 
aplicatiu informàtic amb un menú interactiu on hi haurà 
diverses bases de dades, des dels tipus d’infraccions fins a la 
diversitat de tipologies de vehicles o el llistat de tots els carrers 
de Masquefa. El dispositiu també permetrà enregistrar imatges 
de les possibles incidències que es produeixin al carrer, per 
exemple desperfectes en la via pública, o de la infracció de 
trànsit i afegir-les al part o a la denúncia. 
Les denúncies per infraccions de trànsit s’enviaran directament 
des de la PDA a l’Organisme de Gestió Tributaria de la 
Diputació de Barcelona, l’organisme encarregat de tramitar-
les. Els comunicats d’incidències i les imatges també es faran 
arribar de manera instantània a la base de dades de la Policia 
Local. Amb aquest nou sistema s’estalvien possibles errades de 
transcripció.
De  moment l’Ajuntament ha adquirit 3 PDA, una per cada 
torn policial, i no es descarta adquirir-ne d’altres més endavant. 
Els agents masquefins ja estan rebent formació per utilitzar 
aquesta nova eina informàtica, que de moment es compaginarà 
amb el sistema convencional.

El 16 de març podràs fer-te 
el DNIe a l’Ajuntament

La Policia Nacional tornarà a ser el dia 16 de març a 
l’Ajuntament de Masquefa per fer el nou DNI electrònic 
a les persones que hagin de renovar-lo o n’hagin de 
modificar dades. Per poder fer-se el DNIe cal demanar 
hora prèviament, a partir del dia 9 de març, de les 9 del 
matí a les 2 del migdia, al telèfon 93 772 50 30. Es tracta 
d’un tràmit senzill i ràpid. El 19 de març els agents de la 
Policia Nacional tornaran a ser a Masquefa per lliurar 
els nous carnets d’identitat. Amb el DNI electrònic es 
poden fer tràmits quotidians des de qualsevol lloc del 
món i en qualsevol moment per mitjà d’Internet, sense 
que sigui necessària la presència física.

NOTÍCIES

La Policia Local de Masquefa ‘s’arma’ amb 3 PDA

L’Ajuntament homenatja Joan Cotado pels seus 25 anys a la brigada
L’Ajuntament va retre homenatge el 20 de febrer al Cap de 
la brigada municipal, Joan Cotado, pels seus vint-i-cinc anys 
treballant per al Consistori. En l’emotiu acte Cotado va estar 
acompanyat de la seva família, així com de nombrosos companys 
i extreballadors de l’Ajuntament i representants polítics de 
l’actual equip de govern i d’anteriors que ha tingut el municipi 
en aquestes dues dècades i mitja. L’alcalde, Xavier Boquete, va 
agrair al Cap de la brigada municipal la seva tasca a l’Ajuntament 
i al municipi, i va assegurar sentir-se “orgullós” de la feina feta. 
Boquete va destacar l’especial dedicació de Cotado, de qui va 
dir que “mai no té un no quan se’l truca per qualsevol cosa que 
pugui necessitar el municipi”. 
Per la seva banda, el Cap de la brigada municipal va agrair el 
suport a tots els companys i excompanys i als diferents polítics 
amb qui ha treballat en aquests vint-i-cinc anys. Va voler fer 

un agraïment especial a 
l’exalcalde Joan Martínez 
Reche, amb qui va iniciar 
la seva feina al Consistori. 
Molt emocionat, Joan 
Cotado també va agrair 
a la seva dona i les seves 
dues filles “els sacrificis” 
que han hagut de fer per 
la seva professió, “quan he 
hagut de sortir per alguna emergència ja fos dissabte o diumenge”, 
i “la comprensió” que li han mostrat en tot moment. 
El Cap de la brigada municipal va rebre de mans de l’alcalde una 
placa commemorativa i una gratificació econòmica. També els 
companys de la brigada van obsequiar-lo amb un regal.

Amb aquest dispositiu es podran 
posar multes o comunicar incidències 
instantàniament i des del carrer
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ACTUALITAT

FIRA FUTUR 
FA UN PAS MÉS ENLLÀ

La Setmana de l’Escola a la Feina i Fira 
Futur les organitza l’Ajuntament amb 
la col·laboració de la Diputació de  
Barcelona. Ambdues accions s’adrecen 
especialment als joves entre 16 i 25 
anys. L’objectiu és ajudar-los a l’hora 
de prendre una decisió tan important 
com el seu futur formatiu i professional, 
proporcionant-los informació sobre els 
diversos recursos i serveis que existeixen 
en el territori en aquests dos àmbits.
Gairebé una vintena d’expositors
Fira Futur ensenya als joves, els seus 
familiars i els professionals de l’orientació 
les sortides educatives i laborals a les 
quals es pot accedir una vegada s’ha acabat 
o deixat l’ESO. Aquest any gairebé una 
vintena de centres de formació diversa 
(entre instituts, serveis d’ocupació, 
universitats i acadèmies, entre d’altres) 
instal·laran estands informatius a la Sala 
Polivalent de la Rogelio Rojo i atendran 
les consultes dels visitants. 
Els expositors que ja han confirmat la 
seva presència a Fira Futur són el nou 
Centre Tecnològic Comunitari, Masquefa 
Sense Fils, Ràdio Masquefa, Rojo Punt 
Jove, Creu Roja, Universitat Oberta 
de Catalunya, Olga Difusió, Mossos 
d’Esquadra, IES Pompeu Fabra, IES Milà i 
Fontanals, IES Joan Oró, IES Guinovarda, 
l’Exèrcit, Escola Universitària d’Igualada, 
Consell Comarcal-Anoia Activa, Escola 
Pia i Serveis Locals d’Ocupació de 
l’Anoia. 
Visites de set centres educatius
A Fira Futur els joves podran conèixer 
l’oferta de batxillerat, cicles formatius, 

Després de l’èxit dels dos anys anteriors, Masquefa tornarà a ser, del 2 al 6 de març, l’escenari d’una 
nova edició de la Setmana de l’Escola a la Feina. En el marc d’aquesta iniciativa se celebrarà la tercera 
Fira Futur, els dies 3,4, 5 i 6.  Aquest any l’esdeveniment fa un pas més enllà i supera les fronteres de 
Masquefa, ja que en l’organització i la difusió s’hi ha implicat la Xarxa TET Anoia Sud. Aquesta xarxa 
l’integren tots els agents que intervenen en el procés de transició de l’escola al món del treball 
dels municipis de Piera, Masquefa, Capellades, Hostalets de Pierola, Cabrera d’Anoia, la Pobla de 
Claramunt, Vallbona d’Anoia i la 
Torre de Claramunt
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estudis universitaris i el mercat de treball. 
Està previst que visitin la fira fins a 335 
estudiants i professionals de l’orientació 
de set centres educatius de Masquefa i 
la seva àrea d’influència, concretament 
l’IESBalmes, la SES Vallbona, l’Escola 
de Viticultura, l’IES Molí de la Vila, l’IES 
Sant Esteve, l’IES Guinovarda i la SES 
Masquefa.
 A més, el dia 6 la fira obrirà portes als 
joves i els seus familiars en general. L’any 
passat, entre les visites concertades 
de centres educatius i les de públic en 
general, van passar per la fira més de 400 
persones, xifra que els organitzadors 
preveuen superar en aquesta tercera 
edició.
Durant tota la Setmana de l’Escola a la 
Feina es faran xerrades per als alumnes 
i els seus familiars sobre les propostes 
formatives i professionals a les quals 
poden accedir, així com també tallers 
d’orientació laboral.

PORTES OBERTES ALS CENTRES
En el marc de la Setmana de l’Escola a la Feina també es farà, el dia 6 de març, una 
jornada de portes obertes al centres educatius del municipi perquè els vilatans i 
vilatanes puguin conèixer les instal·lacions i el servei que s’hi ofereix. L’horari serà el 
següent:

Escola Bressol Municipal Francesc Mata i Sanghés (C/Major, s/n, La Beguda Alta): de  X
17h a 19h

Escola Bressol Municipal La Baldufa (C/Rogelio Rojo, 30, Masquefa): de 17h a 19h X

Espai de Joc Infantil (C/ Pujades, 1, Masquefa): de 15h a 17h X

CEIP Font del Roure (C/ Leònie Mirapeix, 1, Masquefa): de 17h a 19h X

CEIP El Turó (C/ Santa Clara, 30, Masquefa): de 17h a 19h X

CEIP Francesc Mata i Sanghés (C/ Mn. Cinto Verdaguer, 50, La Beguda): de 17h a 19h X

NOVA GUIA DE RECURSOS 
EDUCATIUS I LABORALS
Com ja es va fer en les dues edicions anteriors, durant la Setmana de l’Escola a la 
Feina també es lliurarà la Guia de recursos educatius i laborals del territori, que ha 
estat ampliada i actualitzada. La publicació inclou tots els serveis i recursos formatius 
i laborals existents en el territori. Aquest any la guia es repartirà en els 8 municipis 
que formen part de la Xarxa TET Anoia Sud, de manera que s’aconseguirà ampliar 
notablement la seva difusió. 

INAUGURACIÓ DE FIRA FUTUR 
(3 de març)

10-10.30h: recepció i acreditacions X
10.30h-11h: presentació i benvinguda       X
A càrrec de l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, i representants de la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Barcelona
11h-11.30h: pausa-cafè X
11.30h-12.30h: ponències       X
Lourdes Bosch, tècnica d’Educació i Cap d’Àrea de Serveis Personals de 
l’Ajuntament de Masquefa  (“Xarxa TET Anoia Sud”)   
Carol Villanova, tècnica TET de l’Ajuntament de Masquefa (“Resultats del Pla Local 
de Transició Escola Treball 2008”)     
Marius Martínez, professor titular d’orientació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
Torn obert de paraules X
12.30h: visita a la III Fira Futur X



MASQUEFA batega     12

NOTÍCIES

El pavelló poliesportiu de Masquefa es va convertir el 21 de 
febrer en un gran ring. El gimnàs Bonavista Gym va organitzar-hi, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, una espectacular vetllada 
de Kick Boxing, Muay Thai i Vale Tudo. Una trentena d’esportistes, 
procedents de quinze gimnasos d’arreu de Catalunya, van 
protagonitzar una quinzena de durs combats d’aquestes tres 
disciplines. 
Va destacar la participació de tres esportistes del Bonavista 
Gym, els quals van aconseguir la victòria i van enviar a la lona 
els seus rivals. En l’especialitat de Kick Boxing els masquefins 
Ivan Romero i German Artigao van guanyar els seus respectius 
combats en la categoria de 75 quilos. A més, Gabriel Rodríguez 
va vèncer el seu rival en la categoria de 85 quilos de Vale Tudo.
 La vetllada, que es feia per primer cop a Masquefa, va omplir 
el pavelló. Més de 350 persones del municipi i la seva àrea 
d’influència van voler veure l’espectacle. Especialment aplaudida 
va ser l’exhibició del el boxador masquefí ja retirat Óscar García 
Cano, doble campió d’Europa.

140 esportistes es formen a l’Escola de Futbol Base
140 esportistes de totes les edats, des de nens de 4 anys fins 
a veterans que freguen la cinquantena, formen part aquesta 
temporada de l’Escola Municipal de Futbol Base de Masquefa, 
una entitat que té com a objectiu “no només formar futbolistes 
sinó sobretot persones”, segons que explica el seu coordinador, 
José María Llorente. L’entitat continua creixent i aquest any ha 
incorporat un nou equip, el prebenjamí B, format per futbolistes 
de 8 i 9 anys. Amb aquest nou equip l’Escola de Futbol Base ja en 
suma dotze: promeses B, promeses A, prebenjamí B, prebenjamí A, 
benjamí B, benjamí A, aleví, infantil, fèmines, cadet, juvenil i veterans. 
Els diversos conjunts de l’escola estan tenint un paper força 
destacat en les seves respectives competicions. Així, els equips 
de promeses, el prebenjamí B i el benjamí B estan protagonitzant 
meritòries actuacions als campionats escolars. La resta d’equips 
disputen la lliga de la Federació Catalana de Futbol, tots en la 
Segona Categoria, a excepció del benjamí A, que l’any passat va 
pujar a Primera. L’equip està pagant la novetat i actualment és 11è 
a la classificació. El prebenjamí A és sisè a la lliga; l’aleví, cinquè; 
l’infantil, sisè; i les fèmines, els cadets, el juvenil i els veterans es 
troben a mitja taula.

Forn de grans promeses
Però més que els resultats, la missió de l’Escola Municipal de 
Futbol Base és formar jugadors amb projecció. El fet que els grans 
clubs s’hagin fixat en les joves promeses de l’entitat masquefina 
demostra l’excel·lent tasca que ha fet en els seus tres anys 
d’existència. La temporada passada el totpoderós Barça va fitxar 
els jugadors prebenjamins Julián Maicas i Manel Rebollo, i l’Espanyol 
es va fer amb els serveis del també prebenjamí Alejandro Gallardo. 
Ara el Barça ha fitxat el prebenjamí José Martínez, de 7 any, tot i 
que el futbolista acabarà la temporada a l’escola. L’escola compta 
amb 14 tècnics. El president és Antonio Arenas, el vicepresident 
Juan Llamas i el coordinador José Maria Llorente. La junta 
també l’integren Dolores González (secretària), Lluís Alastruey 
(informàtica) i els vocals Manuel Aguado i Purificación Sampedro.

Una quarantena d’equips catalans participaran en la segona 
edició del Trofeu de Futbol Base Vila de Masquefa, organitzat 
per l’escola local. La disputa del trofeu tindrà lloc el cap de 
setmana del 19 i 20 de juny. La primera edició, l’any passat, 
va ser un èxit de participació.

Espectacular vetllada de Kick Boxing

Segona edició del Trofeu 
Vila de Masquefa
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NOTÍCIES

El CEA ja té a punt 
la segona edició de la 
Duatló Vila de Masquefa 
El Club Excursionista Anoia 
ha organitzat la segona 
Duatló Vila de Masquefa, 
que tindrà lloc el 28 de 
març, amb el suport de 
l’Ajuntament i la Federació 
d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya. Les inscripcions 
es poden fer a la seu del 
CEA (C/ Crehueta, 33) els 
divendres de 19h a 21h o a 
l’Àrea de Serveis Personals 
(C/ Crehueta, 33) de dilluns 
a divendres, de les 9h a les 
14h. També es poden fer per 
mitjà d’ingrés bancari al compte de Caixa Sabadell 2059 0803 
15 8000014231 indicant la paraula “duatló”, seguida del nom i 
cognom. El preu per participant és de 10 euros. En cas de fer 
l’ingrés bancari cal confirmar la inscripció telefònicament al 93 
772 78 36 o al 93 772 67 21.
La concentració, la sortida i l’arribada es farà a la cruïlla de 
l’avinguda del Maresme i el carrer Rogelio Rojo, al costat del 
poliesportiu. A les 8.45 s’iniciarà la recepció dels participants 
i a les 10 es tancaran les inscripcions. La sortida està prevista 
per a les 10.15h.

Gas a Fons, millor club 
organitzador de Campionats 
de Catalunya d’Autocròs

Ni el fred no desanima 
els vuit equips de la Lliga 
d’Hivern de Futbol Sala

Bona estrena del Club Patí 
a les Jornades comarcals 
de patinatge artístic

Ni tan sols l’intens fred és obstacle per als vuit equips que aquest 
any participen en la segona Lliga d’Hivern de Futbol Sala, organitzada 
per l’Espardenya FS i l’Ajuntament. Els participants assisteixen 
cada dilluns i divendres al vespre a la pista de l’Alzinar per jugar 
la competició. A més de gaudir d’una bona estona practicant el 
futbol sala, el campionat fomenta també la cohesió social entre 
els participants. De moment la classificació l’encapçala l’equip de 
Ca l’Horacio, amb 21 punts, seguit de El 8, amb 17, i La placeta, 
amb 16. La quarta posició l’ocupa El triangle (també amb 16 punts), 
mentre que La lluna és cinquè (10 punts),  Acemar sisè (7 punts), 
can Quiseró setè (6 punts) i l’Espardenya juvenil vuitè (5 punts).

Gas a Fons ha estat guardonat per la Federació Catalana 
d’Automobilisme com el millor club organitzador de Campionats de 
Catalunya d’Autocròs del 2008. Aquest premi és un reconeixement 
a la tasca que l’entitat masquefina va fer en l’organització, el 16 
de novembre, d’una prova puntuable per al Campionat de 
Catalunya d’Autocròs. Feia 28 anys que Masquefa no acollia una 
prova d’aquestes característiques. La cursa va ser un autèntic 
èxit organitzatiu i logístic. Aquesta no és la primera vegada que 
Gas a Fons veu premiada la seva tasca. La Federació Catalana 
d’Automobilisme ja li va atorgar el Premi al millor club organitzador 
d’eslàloms (Campionat de Catalunya) el 2006 i el 2007.

Les patinadores del Club Patí Masquefa van fer un bon paper 
en la primera de les tres fases de les Jornades comarcals de 
patinatge artístic, que va tenir lloc el 14 de febrer. Per l’equip 
aleví A van competir Mònica Fernández (10a posició amb 
0030,7 punts), Judith Agüera (11a posició amb 0029,8 punts), 
Judith Remesal (5a posició amb 0032, 6 punts), Meritxell Julià 
(3a posició amb 0033,3 punts), Anna Paula Molayoli (14a 
posició amb 0028,5 punts) i Andrea Nieto (7a posició amb 
0032,4 punts).
Les patinadores de l’equip benjamí A van obtenir els següents 
resultats: Lucía León (0028,2 punts), Júlia Julià (0029,1 punts), 
Thaïs Téllez (6a amb 0034,5 punts), Paula Icart (9a amb 0033,6 
punts), Judit Domingo (10a amb 0033,8 punts), Maria del Mar 
Domínguez (23a posició amb 0031,7 punts) i Andrea Pujol 
(22a posició amb 0031,9 punts). Finalment, en categoria cadet 
juvenil A la patinadora Míriam Albiol va ser 6a amb 0030,6 
punts. La segona fase de les Jornades comarcals de patinatge 
artístic es disputarà a Masquefa el 14 de març i es preveu que 
hi participaran més de 200 patinadores.
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Durant el temps del franquisme i entrada la transició també 
l’activitat industrial a Masquefa va ser força depenent de la 
feina que proporcionava la fàbrica Rogelio Rojo. Especialment 
durant la segona meitat del segle passat es va generar un volum 
de feina important que calia satisfer. 
Una part considerable d’aquesta feina no requeria de la 
maquinària instal·lada al recinte de la fàbrica per fer-la. Això d’una 
banda, i, d’altra banda, hi havia mà d’obra, sobretot femenina, 
disposada a ser molt flexible per a obtenir uns ingressos molt 

CAFÈS AMB HISTÒRIA

El treball a domicili a Masquefa a la segona 
meitat del S. XX

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

Cedida per Francesc Miralles Cedida per Teresa Bonastre

Treballadores a l’entrada de la fàbrica Rogelio Rojo

necessaris en temps difícils. Aquesta mà d’obra normalment 
no tenia possibilitats d’entrar a treballar a la fàbrica, bé per la 
seva situació personal o bé perquè el màxim de treballadors 
que podia absorbir l’empresa en aquell moment estava cobert. 
Però les necessitats d’aquestes persones eren les mateixes que 
les d’una família obrera mitjana i, en molts dels casos, fins i tot 
pitjors, fet pel qual calia adaptar-se a treballar en les condicions 
que fossin necessàries.
En una entrevista gravada, Isabel Sánchez, una d’aquestes 
treballadores, ho explicava de la següent manera:
“Treballava per la fàbrica fent sivelles, tenia una màquina d’enrotllar 
i una altra per posar els claus. Mira, cada setmana em posaven 
un “tope”, si passava del “tope” tenia prima i si no arribava al 
tope cobrava menys.  Ara... fèiem el possible per passar del “tope”. 
Teníem la canalla petita, érem set de colla i tenia el meu marit 
malalt, fet pel que havíem de treballar dia i nit. S’havia de pagar 
el lloguer, la casa  no era meva, i gràcies a Déu després me la vaig 
poder comprar...  
... Jo em posava al matí a treballar amb la màquina i la canalla 
també. Els deia: ‘mentre vosaltres feu les sivelles jo faig el dinar i 
vaig a comprar’. Mentre ells estaven al col·legi jo seia  i em posava 
a treballar. Quan arribaven els donava el dinar i després a fer la 
feina, i així anàvem fent fins que varem poder treure el cap de la 

closca, com les tortugues...”
El treball a domicili abraçava una important part de la societat 
masquefina i contribuïa a expandir els tentacles de l’esmentada 
fàbrica, reforçant la seva imatge com a referent identitari 
i motor econòmic de la vila. Teresa Bonastre ho explica 
d’aquesta manera:
“Tot el poble treballava per la fàbrica, primer encartant, i després 
ja van repartir màquines a les cases perquè també treballessin, no 
hi havia ningú que se n’escapés. Això quan jo vaig començar al 49 

ja se’n repartien i va durar sempre. Agulles de les normals, unes 
petites, ja se’n donaven i, una mica més tard, quan les agulles van 
començar a afluixar i va anar plegant la gent més gran i varen anar 
agafant de més joves ja els hi repartien màquines. La gent feia les 
sivelles o el que fos a casa.” 
No cal oblidar, però, que si bé per a alguns treballadors 
aquesta feina els solucionava un problema d’ingressos, 
l’empresa es beneficiava del fet d’externalitzar la producció. 
El treballador assumia els riscos associats al treball, posava la 
infraestructura i la força de treball seva i de la seva família en 
jornades inacabables treballant a preu fet. Per contra, no rebia 
els beneficis que normalment es deriven d’un contracte de 
treball, com són una nòmina fixa, una assegurança reglada i 
unes vacances retribuïdes. En paraules d’Isabel Sánchez:
“ No es feia cap factura. El dia que anàvem a portar la feina ja 
t’apuntaves el que havies fet. Tants quilos havies fet tant et pagaven... 
i tan contents. Per vacances et donaven una prima i per Nadal una 
altra. Però no hi havia ni assegurança ni vacances; quan a la fàbrica 
es feien vacances a tu ja et portaven feina de més perquè no te’n 
faltes. Amb això no ens hi posàvem. Fèiem la nostra feina i prou.”

Les empleades que preparaven les agulles per treballar-les a casa



Agenda cultural

CULTURA I FESTES

SETMANA DE  �
L’ESCOLA A LA FEINA

Del 2 al 6 de març 
III FIRA FUTUR
 (vegeu  pàgines 10 i 11)

CAFÈS AMB HISTÒRIA �

7, 21, 28 
dissabtes
1a sessió 
Xerrada-debat
Masquefa en l’època medieval i 
moderna
7 de març, a les 17h, a la biblioteca
2a sessió
Xerrada-debat
Masquefa en l’època 
contemporània
21 de març, a les 17h, a la 
biblioteca
3a sessió
Cine-fòrum
Amb el film ‘Salvador’
28 de març, a les 17h, a la 
biblioteca 

CELEBRACIÓ DEL  �
DIA INTERNACIONAL 
DE LA DONA

Dies 8 i 14 de març 
(vegeu la pàgina 6)

CONTACONTES �

18
Dimecres 
La vella fàbrica
A càrrec de La Tabola
A les 18h a la biblioteca

EXCURSIÓ DEL  �
CASAL D’AVIS

18
Dimecres 
Sortida turística a la Badia de 
Roses. Inclou esmorzar, dinar i ball 
de sobretaula. Destinat a majors de 
65 anys i simpatitzants del Casal.
Més informació, Sra. Carme 
(casal avis)

BALL POPULAR �

22
diumenge 
Amb el Duo Orfeus
A les 18h, a la Sala Polivalent del 
Recinte Rogelio Rojo

Març 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 febrer i podria haver-se modificat.

CELEBRACIÓ DE  �
SANT JOSEP

22
Diumenge 
Espectacle ‘Nem de 
Parranda’
I XVII Mostra i degustació 
de crema catalana
A les 18h, a la plaça de l’Estació
Tothom que vulgui pot portar la 
seva crema feta de casa
Organitza: L’Alzinar Societat 
Recreativa
Col·labora:  Ajuntament de 
Masquefa

LA BOTIGA AL CARRER �

22
Diumenge 
(vegeu pàgina 6) 

SORTIDA CULTURAL �

25
Dimecres 
Per veure el musical de 
Broadway ‘La bella i la 
bèstia’
Al Palau d’Esports de Barcelona 
Sortida de davant de l’Ajuntament, 
a les 18.30h
Inscripcions: fins al 4 de març
De dilluns a divendres, de 12h a 
14h, a l’Ajuntament
Preu: 37 euros 
(autocar + teatre+ entrepà)
Places limitades

CURSOS

CENTRE TECNOLÒGIC  �
MASQUEF@ULA

MATI
Taller ‘Portem la 
comptabilitat de la llar’
Dates: 2, 9 16, 23 i 30 de març 
Horari: d’11.30h a 13.30h 
Gratuït

Curs ‘Ms. Word’
Dates: del 10 de març al 2 d’abril
Horari: dimarts i dijous, de 9h a 
11h
Preu curs:   Aturats: 10€
Pensionistes: 20€
Treballadors: 40€

TARDA
Aquest mes comencem cursos i 
tallers en horari de tarda al nou 
CTC

Curs ‘Windows inicial’
Dates: del 16 de març al 22 d’abril 
(excepte Setmana Santa)

Horaris: dilluns i dimecres, de 
19.30h a 21h
Preu curs:  Aturats: 10€
Pensionistes: 20€
Treballadors: 40€

Curs ‘Ms. Excel’
Dates: del 17 de març al 23 d’abril 
(excepte Setmana Santa)
Horaris: dimarts i dijous, de 19.30h 
a 21h
Preu curs:  
Aturats: 10€
Pensionistes: 20€
Treballadors: 40€

Taller ‘Correu electrònic’
Data: dilluns 16 de marc
Horari: de 17h a 19h
Gratuït

Taller ‘Messenger i Skype’
Dates: dimarts 17 i dijous 19
Horari: de 17h a 19h
Gratuït

Taller ‘Power Point’
Dates: dilluns 23 i dimarts 24 
Horari: de 17h a 19h
Gratuït

Taller ‘Viatges amb 
internet’
Data: dijous 26 de març
Horari: de 17h a 19h
Gratuït

Taller ‘Blogs’
Dates: dilluns 30 i dimarts 31
Horari: de 17h a 19h
Gratuït

Taller ‘Receptes de cuina’
Data: dijous 2 d’abril
Horari: de 17h a 19h
Gratuït

Tots els dimecres 
d’11.30h a 13h: tutoria pels 
alumnes de cursos

Tots els divendres 
De 9h a 11h: espai d’assessorament 
per a entitats o grups que vulguin 
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 17:15 a 18:10 h

BATUKA �

Dilluns i dimecres, de 15.30h 
a16.30h

BODY FORM �

Dimarts i dijous 
9:15 a 10:15 h o de
19:15 a 20:15 h

BODY FORM SUAU �

Dimarts i dijous
De 10.15h a 11.15h

DANSA CREATIVA �

De 3 a 7 anys
Dilluns i dimecres, de 17.15h a 
18.15h
De 8 a 13 anys
Dilluns i dimecres, de 18.15h a 
19.15h

DANSA  �
CONTEMPORÀNIA

Per a joves i adults
Dilluns i dimecres, de 19.15h a 
20.15h

DANSA DEL VENTRE �

Dimarts i dijous, de 15.30h a 16.30h

DIBUIX MANGA �

Tots els divendres, de 18h a 20h

HIP HOP �

Preinscripció oberta
Horaris a convenir

PILATES �

Preinscripció oberta
Tots els dissabtes, de 10h a 11.30h

TAEKWONDO �

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

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



CLUB PETANCA  �
MASQUEFA

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

CLUB PATÍ  �
MASQUEFA 

07/març – 11h
Grup I Aleví A
CP MASQUEFA – SHUM 
MAÇANET B

07/març – 12h
Grup J Aleví B
CP MASQUEFA – HC ALPICAT

07/març – 13h
Grup E Juvenil B
CP MASQUEFA – VILATEL CASAL 
L’ESPLUGA

13/març – 21.45h
Grup A Sènior Primera Catalana 
CP MASQUEFA – HC SENTMENAT

27/març – 21.45h
Grup A Sènior Primera Catalana 
CP MASQUEFA – CP PLA SANTA 
MARIA

28/març – 09h
Grup H Prebenjamí B
CP MASQUEFA – PETROMIRALLES 
IGUALADA HC A

28/març – 10h
Grup G Prebenjamí A
CP MASQUEFA – CP SANT 
RAMON A VILAFRANCA

28/març – 11h
Grup E Benjamí
CP MASQUEFA – CP MONJOS
EEM BÀSQUET MASQUEFA

21/març – 16h
Grup 7 Cadet Masculí Regular Nivell C
EEM MASQUEFA – BUSK’M ARTÉS B

21/març – 17.30h
Grup 3 Sèniors Campionat de 
Catalunya B Masculí
EEM MASQUEFA – CB ABRERA B

21/març – 19h
Grup 3 Júnior Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – CB CORBERA C

22/març – 09h
Grup 2 Infantil Masculí Regular Nivell D
EEM MASQUEFA – CB OPALO 
CERDANYOLA C

28/març – 09h
Grup 2 Infantil Masculí Regular Nivell D

EEM MASQUEFA – GRAMENET BC B

FUTBOL  �

07/març – 12h
Grup 21 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
ÒDENA CD A

07/març – 12h
Grup 1 Benjamí 7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
CORNELLA UD B

07/març – 16h
Campionat de Catalunya Futbol 
Veterà (Sector BCN) – 3a. Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA – V. 
MOLÍ-VELL

08/març – 10h
Grup 23 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
ÒDENA CD A

08/març – 12h
Grup 12 Segona Regional
FC MASQUEFA – CUBELLES CF A

08/març - 18h
Grup 26 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
BASE ESPIRALL LES CLOTES CF B 

14/febrer – 10.15h
Grup 25 Aleví
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
GELIDA CF B

14/març – 12h
Grup 1 Benjamí 7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
MOLINS DE REI CF A

15/març – 10h
Grup 21 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – LA 
POBLA DE CLARAMUNT CF A

15/març – 12h
Grup 2 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
MASNOU AT. A

21/març – 12h
Grup 21 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
SAN MAURO UD A

21/març – 16h
Campionat de Catalunya Futbol 
Veterà (Sector BCN) – 3a. Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA – VIC

21/març - 18h
Grup 26 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
SAN MAURO UD A 
22/març – 10h
Grup 23 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 

PIERA AE A

22/març – 12h
Grup 12 Segona Regional
FC MASQUEFA – VISTA ALEGRE 
STA MARGARITA AD. A

28/març – 10.15h
Grup 25 Aleví
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
CALAF UD A

28/març – 12h
Grup 1 Benjamí 7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
PALLEJÀ CF A

29/març – 10h
Grup 21 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – MONTAGUT ASSOCIACIÓ 
CULTURAL A

29/març – 12h
Grup 2 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
SUSANENC CF A

ESPARDENYA  �
MASQUEFA FS 

08/març – 13h
Grup 5 Juvenil Tercera Divisió
ESPARDENYA MASQUEFA FS A – 
RIPOLL CE  FS A

22/març – 13h
Grup 5 Juvenil Tercera Divisió
ESPARDENYA MASQUEFA FS A – 
CENTELLES AE A

CLUB  �
EXCURSIONISTA 
ANOIA

Dissabte 14
Cicle ‘Caminant per l’Anoia’:
( La Llacuna – Puig Castellar – Serra 
d’Ancosa)

Dissabte 28 
Duatló Vila de Masquefa

Per a més informació: 
C/Crehueta, 33
 93 772 67 20 
ceanoia@hotmail.com

CLUB CICLISTA  �
MASQUEFA

01/març – 8.30h – 63 Km 
(Martorell, Olesa, Collbató, 
Esparreguera, Piera i Masquefa)

08/març – 8.30h – 65 Km 
(Piera, Vallbona, Capellades, Font 
del Bosc, Sant Quintí, Sant Pere de 
Riudebitlles, Sant Sadurní, Gelida, 

Sant Llorenç d’Hortons i Masquefa)

15/març – 8.30h – 65 Km 
(Martorell, Pallejà, Vallirana, L’Ordal, 
Els Cassots, Sant Sadurní i Masquefa)

22/març – 8.30h – 75 Km 
(Sant Sadurní, Vilafranca, La Bleda, 
Sant Martí Sarroca, Guardiola de 
Font –Rubí, Torrelavit, Sant Sadurní i 
Masquefa)

29/març – 8.30h – 73 Km 
(Martorell, Terrassa, Viladecavalls, 
Olesa, Esparreguera, Piera i 
Masquefa)

CLUB DE TIR  �
ESPORTIU

08/març – 9.30h 
Campionat de Catalunya 1a fase
Pistola Standard
Inscripció Prèvia

014/març – 9.30h 
Curset Recorregut de Tir
Inscripció Prèvia

22/març – 9.30h 
Recorregut de Tir (Stock)
Condicionat a autorització prèvia

AEE SES DE  �
MASQUEFA

07/març – 11h – CEIP El Turó
Voleibol
AEE SES DE MASQUEFA – SANT ANGEL

21/març – 11h – CEIP El Turó
Voleibol 
AEE SES DE MASQUEFA – SALLENT

21/març – 12h – CEIP Font 
del Roure
Futbol Sala
AEE SES DE MASQUEFA – ESCOLA 
PIA IGUALADA

COPA CATALANA  �
DE RESISTÈNCIA 
D’AUTOCROS

Diumenge 29 de març
De 8h a 14h
Circuit de La Pedrosa
Organitza: Gas a Fons
Col·labora: Ajuntament de Masquefa

CAMPIONAT DE  �
PATINATGE ARTÍSTIC

14 de març
de 9h a 14h i de 15h a 20h
al pavelló poliesportiu
Organitza: Club Patí Masquefa, 
Secció de Patinatge Artístic

Agenda esportiva



Agenda esportiva
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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 Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya del dimecres 6 de gener 
de 1937 publica una Ordre dels Sots-
Secretari d’Economia, Antoni G. Birlán, 
que entre d’altres, diu:

“Atès que els treballadors de l’empresa 
col·lectivitzada Fill de Rogeli Rojo, 
Empresa Col·lectivitzada, radicada a 
Barcelona, carrer de Rosselló n. 168, 
d’acord amb el previst en l’art. 15 del 
Decret de Col·lectivitzacions del 24 
d’octubre del 1936, han proposat a 
aquesta Conselleria, com a Interventor 
de la Generalitat de Catalunya en la 
susdita empresa, el company Adolf Albero 
i Costa, domiciliat a Barcelona, carrer dels 
Banys Vells, n. 12, fent ús de les atribucions 
que em confereix el susdit Decret,

He resolt:

És nomenat Interventor delegat de la 
Generalitat de Catalunya en l’empresa col.
lectivitzada Fill de Rogelio Rojo, Empresa 
col.lectivitzada, el company Adolf Albero 
i Costa, d’acord amb els treballadors de 
l’esmentada empresa.

Barcelona, 30 de desembre del 
1936…….”

“Fill de Rogeli Rojo” creiem que era la 
denominació social de l’empresa de la 
que formava part l’aleshores única fàbrica 
de Masquefa, ja que el carrer de Rosselló 
n. 168 de Barcelona va ser durant molts 
anys la seva seu social i que concorda 
històricament amb la denominació de la 
mateixa.  Hem d’anar enrere, al Decret 
de Col·lectivitzacions de 24 d’octubre de 
1936, per entendre aquesta resolució. Dit 
Decret es va publicar al Diari Oficial de la 
Generalitat el dimecres 28 d’octubre de 
1936, i al seu article 1, deia:

“D’acord amb les normes que 
s’estableixen en el present Decret, les 
Empreses industrials i comercials de 
Catalunya es classifiquen en

Empreses col·lectivitzades, en les quals 
la responsabilitat de la direcció recau 
en els mateixos obrers que les integren, 
representats per un Consell d’Empresa i

Empreses privades, en les quals la direcció 
és a càrrec del propietari o gerent, amb 
la col·laboració del Comitè Obrer de 
Control”.

Segons l’esmentat Decret eren empreses 
obligatòriament col·lectivitzades les que 
el dia 30 de juny de 1936 ocupaven mes 
de cent assalariats i també aquelles en què, 
tot i ocupant una xifra inferior d’obrers, 
els patrons “hagin estat declarats facciosos 
o hagin abandonat l’empresa”. No obstant 
això, les empreses de menys de cent 
obrers podran ésser col.lectivitzades si es 
posen d’acord la majoria dels treballadors 
i el propietari o propietaris. En les 
empreses de més de cinquanta obrers 
i menys de cent, es podrà fer també la 
col·lectivització sempre que ho acordi les 
tres quartes parts dels treballadors”.

L’article 15 d’aquest Decret assenyala que 
“a totes les empreses col·lectivitzades hi 
haurà obligatòriament un Interventor 
de la Generalitat que formarà part del 
Consell d’Empresa i serà nomenat pel 
Conseller d’Economia d’acord amb els 
treballadors”.

Disposa l’article 7 del Decret de 
Col·lectivitzacions que “les empreses 
constituïdes per organitzacions autònomes 
de producció i diversos establiments i 
fàbriques hauran de continuar formant una 
organització totalitària i només podran 
separar-se amb expressa autorització 

del Conseller d’Economia, previ informe 
del Consell d’Economia de Catalunya”. 
L’article 10 diu que “la gestió directiva 
de les empreses col·lectivitzades anirà a 
càrrec d’un Consell d’Empresa nomenat 
pels treballadors en Assemblea General 
d’ells mateixos. L’Assemblea determinarà 
el nombre de treballadors que formaran 
el Consell d’Empresa, que no podrà 
ésser inferior de cinc, ni superior a 
quinze…….”

Hem d’entendre que es vivien unes 
circumstàncies excepcionals; no solament 
es tractava de la Guerra Civil, sinó 
d’una revolució social dins d’aquesta. Al 
preàmbul del Decret de col·lectivitzacions 
s’esmenta que calia regularitzar la situació 
de les empreses, doncs els treballadors, 
davant l’absència dels propietaris, havien, 
en molts casos, actuat per compte 
propi, creant els Comitès Obrers de 
Control. Avui, a les societats occidentals, 
amb fenòmens com la deslocalització 
d’empreses, ja no es parla de la societat 
industrial. Es va molt més enllà i es parla 
de la “societat-xarxa”. Pel gran avenç 
de les Tecnologies de la Informació i 
Comunicació, les famoses TIC, el món 
entra en una nova època, amb Internet i la 
globalització. Què ens hauria d’importar 
el que va passar fa setanta anys?. Ens 
hauria d’importar molt, perquè si bé la 
societat d’avui en dia té molt poc a veure 
amb la d’aleshores, mai no deixarem de 
reivindicar el coneixement del nostre 
passat, perquè és en el passat on trobarem 
les claus del present i el futur.

No n’extrauré tampoc conclusions, 
corresponen totes als possibles lectors

Olga Garriga i Santallucia
@teneu Universitari-UOC

UNA MICA MÉS D’HISTÒRIA
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NOM: Club Petanca Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 1982
CATEGORIA: Esports
ACTIVITAT: El Club Petanca 
Masquefa és una entitat federada que 
disputa campionats oficials, com ara la 
Lliga, el Campionat de Catalunya i el 
Campionat d’Espanya.
SOCIS: 173

adreça: C/ Concepció, s/n
tel.: 93 772 67 62
web: www.amasquefa.com/
petanca

El Club Petanca Masquefa va néixer l’any 1982 a iniciativa d’un grup d’amics que compartien la passió per 
aquest esport. La primera junta la va presidir Antoni Llopart. L’entitat tenia aleshores la seu al Bar Serralet. 
El club va disposar de les seves primeres instal·lacions els anys 90-91. La junta i els socis van fer les pistes 
en uns terrenys cedits per l’Ajuntament, al costat de la via del tren. En aquests temps la petanca vivia un 
autèntic “boom” a Masquefa i l’entitat superava els 300 socis, convertint-se, així, en l’enveja de molts clubs 
dels municipis de l’entorn.
Va ser l’any 1994 quan l’entitat va viure la seva consolidació definitiva. L’Ajuntament va cedir-los també un 
terreny al carrer Concepció per construir-hi el local social i les pistes i els va proporcionar els materials. 
L’aleshores president, José Mª Miranda, la junta directiva en pes i els socis es van posar a treballar de valent, 
dissabtes i diumenges inclosos, per fer les instal·lacions, les mateixes que utilitza l’entitat en l’actualitat. 
L’any 1996, setze llargs mesos després de l’inici dels treballs, s’inauguraven les pistes i el local. Anys després 
l’Ajuntament en feia una ampliació.
L’any 1996 està també gravat amb lletres d’or en la història del club per un altre motiu: per primera vegada 
un equip del Club Petanca Masquefa s’inscrivia a la Federació Catalana. L’entitat passava aleshores a disputar 
campionats oficials, això sí, sense deixar de considerar la petanca un hobbie i, sobretot, una agradable mane-
ra de passar l’estona i divertir-se en grup.
Avui el club masquefí és un autèntic referent en la pràctica d’aquesta modalitat esportiva. Disposa de quatre 
equips federats (tres de masculins i un de femení), en què juguen un total de 72 jugadors i jugadores. L’entitat 
té el privilegi de comptar amb un dels pocs equips de tot Catalunya a 2a categoria (només n’hi ha 36).  A 
més d’aquest, el Club Petanca Masquefa té uns altres dos equips masculins federats a la 4t i la 6a categories, 
i un equip femení federat a 3a categoria.
La pista de petanca de Masquefa s’omple cada dissabte a la tarda d’equips vinguts d’arreu de Catalunya per 
participar en el campionat obert per dupletes que organitza l’entitat. De mitjana hi juguen cada setmana 
una trentena de dupletes.  D’altres activitats assenyalades en el calendari del Club Petanca Masquefa són el 
Campionat de la Festa Major Petita (que atrau de mitjana 90 dupletes) i el Campionat de Sant Esteve, que es 
disputa per tripletes i acostuma a reunir més de 70 equips a les instal·lacions masquefines.
Actualment la junta del Club Petanca Masquefa l’integren Manuel Navarrete (president), Juan Cotado (vi-
cepresident), Francisco Soler (tresorer), Iván Gómez (delegat esportiu) i els vocals José Antonio Vázquez, 
Óscar López, Antonio Sagre i Alfonso del Rey.

Club Petanca Masquefa, 
molt més que un joc

 “L’entitat, que disposa en l’actualitat d’un equip femení i tres 
de masculins,  té el privilegi de comptar amb un dels pocs 

equips de 2a categoria que hi ha a tot Catalunya”


