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Ets una persona nouvinguda a Masquefa? 
Vols saber com ho has de fer per anar 
al metge, apuntar els teus fills a l’escola 
o buscar feina? Doncs adreçat al Servei 
d’Acollida Itinerant i l’agent d’acollida 
t’informarà sobre aquestes qüestions 
i tota la resta de serveis i recursos que 
t’ofereix el municipi per ajudar-te en el 
dia a dia. El Servei d’Acollida Itinerant 
s’adreça a les persones nouvingudes i 
que ja s’han empadronat. El seu objectiu 
és proporcionar-los les eines necessàries 
perquè puguin desenvolupar-se al municipi 
de manera autònoma. L’agent d’acollida 

facilita a les persones nouvingudes el coneixement de l’entorn i les deriva als diversos 
serveis per facilitar la seva integració social i laboral. A l’agent d’acollida la trobareu 
cada segon i quart dimecres de mes a l’Ajuntament (C/ Major, 93) de 12h a 14h. Cal 
demanar cita prèvia al 93 772 50 30. Subvencionat per la Secretària d’Immigració de 
la Generalitat, el SAI és un servei del Consell Comarcal de l’Anoia que funciona en 
diversos ajuntaments de la comarca.
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SABÍEU QUE...

EL SERVEI D’ACOLLIDA ITINERANT

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

Diverteix i entreté d’una manera • 
activa
Enriqueix la capacitat expressiva i • 
creativa
Ajuda a la maduració personal• 
Permet identificar-se amb diferents • 
rols i personatges I això ens fa més 

actes pel diàleg i la tolerància

Estableix lligams afectius si la lectura • 
és compartida
Estimula la curiositat intel·lectual• 
Estimula la imaginació i la capacitat • 
de creativitat
Desenvolupa l’atenció i la • 
concentració
Permet adquirir vocabulari i • 
millorar la rapidesa lectora

Desenvolupa la intel·ligència verbal, • 
emocional i racional

Millora el rendiment acadèmic• 
Millora la capacitat crítica i • 
l’autonomia en les opinions i les 

idees

Valors que 
fomenta la 

lectura

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 8. Dret a la consulta 
popular o referèndum.
 
Tots els vilatans i vilatanes inscrites 
al cens electoral tenen dret a ser 
consultats directament sobre 
assumptes del seu interès, així com 
a promoure la consulta popular o 
referèndum d’acord amb l’article 
70 bis de la llei 7/1985 reguladora 
de les bases del règim local. 

Participa en els 
assumptes 
municipals

Un cop de mà a les persones nouvingudes

Al febrer es va fer la primera sessió de 
benvinguda a Masquefa
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L’èxit de Fira Futur el certifiquen no 
només les extraordinàries xifres del 
certamen (amb la visita de més de 360 
estudiants i una trentena de famílies), sinó 
també les positives valoracions que en van 
fer visitants i expositors. La fira continua 
creixent, any rere any, tant quantitativament 
com qualitativament.
Moltes de les consultes que van fer els joves 
que van visitar Fira Futur, majoritàriament 
de 4t curs d’ESO, van ser sobre estudis de 
batxillerat i carreres universitàries, segons 
es va recollir en les taules de consultes 
que aquest any es van incorporar a la fira 
com a novetat.
Però, a més de l’oferta de batxillerat i de la 
universitat, els joves es van poder informar 
de moltes altres opcions educatives o 
professionals a les quals poden accedir una 

vegada s’ha acabat o s’ha deixat l’ESO en 
els estands que van instal·lar a Fira Futur 
gairebé una vintena d’expositors, entre 
acadèmies, instituts, universitats i serveis 
d’ocupació. Aquest any van visitar la mostra 
set centres educatius de Masquefa i la seva 
àrea d’influència.
Coincidint amb la visita a Fira Futur, els 

estudiants de la Secció d’Estudis Secundaris 
(SES) de Masquefa també van poder 
conèixer les instal·lacions del nou Centre 
Tecnològic Comunitari i comprovar les 
nombroses possibilitats que els ofereix 
aquest nou equipament per a la realització 
dels seus estudis.
Una de les activitats més destacades de 
Fira Futur va ser la jornada de portes 
obertes a tots els joves i familiars, que es 
va fer divendres. Al llarg de tota la tarda 
nombroses persones van passar pel recinte 
firal instal·lat a la Rogelio Rojo.
També van ser molt participades les portes 
obertes a tots els centres educatius de 
Masquefa (llars d’infants, escoles i SES). La 
iniciativa va permetre als vilatans i vilatanes 
conèixer les instal·lacions docents del 
municipi i els serveis que s’hi ofereixen.

ACTUALITAT

UNA FIRA AMB MOLT FUTUR
La tercera edició de la Setmana de l’Escola a la Feina i Fira Futur (que va tenir lloc del 3 al 6 de març) 
va tornar a ser un autèntic èxit de participació. Organitzada per l’Ajuntament, la mostra ajuda els joves 

i els seus familiars a prendre una decisió tan important com el seu futur educatiu i professional

Fira Futur s’emmarca en una iniciativa més àmplia, la Setmana de l’Escola a la Feina, que 
també té com a objectiu informar els joves de totes les sortides educatives i laborals 
que existeixen en el territori una vegada s’han acabat o s’han deixat els estudis d’ESO. 
Així, durant tota la setmana es van fer xerrades per als estudiants i els seus familiars, 
així com tallers d’orientació laboral. 

Coincidint amb la Setmana de l’Escola a la Feina l’Ajuntament va lliurar una nova 
versió, revisada i actualitzada, de la Guia de recursos educatius i laborals del territori, 
que inclou tots els recursos formatius i laboral existents a Masquefa i la seva àrea 
d’influència. Aquest any la guia s’ha difós a tots els municipis de la Xarxa TET Anoia Sud 
(Piera, Masquefa, Capellades, Hostalets, Cabrera, la Pobla, Vallbona i la Torre).

MOLT MÉS QUE 
UNA FIRA

GUIA DE RECURSOS 
EDUCATIUS I 
LABORALS

IMPLICACIÓ 
DE LES 

ADMINISTRACIONS

Fira Futur compta amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, que des d’un 
inici van creure en la iniciativa. En l’acte 
inaugural, els representants d’aquestes 
dues administracions van destacar l’esforç 
organitzatiu de l’Ajuntament i van recalcar 
el creixement que la fira ha experimentat 
en els tres anys d’existència. L’alcalde de 
Masquefa va recordar que Fira Futur creua 
les fronteres administratives de l’Anoia i 
proporciona informació d’altres comarques 
veïnes on els masquefins i masquefines 
poden anar a estudiar o treballar.
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NOTÍCIES

Serà una de les grans novetats de la Festa de Sant Isidre

Un cinefòrum amb la pel·lícula “13 
rosas” i la intervenció de l’historiador 
Dani García va ser una de les activitats 
més destacades del programa d’activitats 
organitzat per l’Ajuntament amb motiu 
del Dia Internacional de la Dona. 
L’activitat va registrar una gran afluència 
de públic, amb gairebé un centenar 
d’assistents. “13 rosas” narra la història 
d’unes noies republicanes que no poden 
fugir una vegada acabada la Guerra Civil i 
són perseguides pel règim. Després de la 
pel·lícula els assistents van debatre sobre 
el paper de la dona abans i ara, i al voltant 
de la discriminació i la desigualtat de les 
quals lamentablement les dones encara 
són víctimes.
També es va fer un sopar i  una discoteca 
mòbil a la Rogelio Rojo amb un centenar 
de dones. A més, l’espai jove de prevenció 
en drogodependències Zona Lliure va 
organitzar l’activitat “Hip Hop contra 
el Masclisme”, un concert de Rap a 
càrrec de Inztru, Mc masquefí, i diversos 
col·laboradors. L’actuació del mc Inztru 
va donar pas al Micro Obert, on tothom 
que es va animar va poder fer unes rimes 
a ritme de rap. L’activitat va acollir 60 
joves.
Amb motiu del Dia Internacional de la 
Dona també es va inaugurar l’exposició 
itinerant “6 oportunitats”, que recull 

les històries vitals de sis dones que han 
aconseguit trobar feina o muntar el 
seu propi negoci gràcies a la formació 
i l’assessorament que han rebut en 
el programa municipal “Dona’t una 
oportunitat”. La mostra explica el camí 
que han recorregut la Mati, la Susana, la 
Laura, la Nohemí, la Sílvia i la Isabel per 
reinserir-se en el mercat laboral. Després 
de passar per l’Ajuntament i el mercat, 
l’exposició s’instal·la aquest abril al 
Centre Tecnològic Comunitari. 

Per la igualtat entre els homes i les dones
Elevada participació 
a les activitats del Dia 
Internacional de la Dona

El primer Concurs d’Art Local serà una 
de les novetats de la propera Festa Major 
Petita o Festa de Sant Isidre. El concurs 
l’organitza la regidoria de Cultura amb 
la col·laboració de l’Associació Artística 
Missatgers. Els objectius són estimular i 
promoure l’art a Masquefa i donar a co-
nèixer els artistes de la vila.
 Els participants hauran de residir a Mas-
quefa (empadronats o no) o hauran d’es-
tar vinculats a alguna entitat de la vila. 
El tema i la tècnica són lliures i s’inclou 
qualsevol modalitat  plàstica (pintura, di-
buix, tapís, ceràmica, gravació ...). Només 

es podrà presentar una única obra per 
participant. Cada artista haurà de dur la 
seva obra a la Sala Polivalent del Recinte 
Rogelio Rojo els dies 4 i 5 de maig, de 10h 
a 13h i de 17h a 19h. En el moment del 
lliurament s’omplirà la butlleta d’inscrip-
ció al concurs. Les obres hauran d’anar 
acompanyades d’un sobre tancat amb el 
pseudònim. Dins aquest sobre s’introdui-
rà les dades personals del participant. Les 
obres s’exposaran del 13 al 23 de maig 
al Centre Tecnològic Comunitari (CTC). 
El veredicte i el lliurament dels premis es 
portarà a terme el 16  de maig, a les 12h, 

al CTC. El jurat estarà format per una co-
missió de gent de Masquefa vinculada al 
món de les arts.
Premis i categories
El primer Concurs d’Art Local de Sant 
Isidre preveu tres categories:  infantil (fins 
a 12 anys),  juvenil (de 13 a 17 anys) i 
adult (a partir de 18 anys). En la categoria 
d’adults el primer premi està dotat amb 
100 euros; el segon, amb 60, i el tercer, 
amb 40. En les categories juvenil i infan-
til també hi haurà tres premis (tots tres 
consistents en lots de llibres). Es lliurarà 
un diploma a tots els participants.

Primer Concurs d’art local

100 anys de 
commemoració

També es va llegir un manifest 
que denuncia “les situacions de 
desigualtat que viuen les dones” i 
reivindica “la igualtat efectiva amb els 
homes com un principi essencial de 
les societats democràtiques”. El text 
recorda que es compleixen 100 anys 
de commemoració del 8 de març i 
30 anys d’ajuntaments democràtics, 
“trenta anys de compromís dels 
governs locals amb la millora de 
la qualitat de vida de les dones, de 
compromís per fer de la igualtat una 
realitat quotidiana, i d’incorporació 
de les dones a la política local”.  El 
manifest reclama “el compromís de 
tota la societat amb la causa de la 
igualtat” per fer possible “desterrar 
la violència que tantes vegades 
posa en perill la vida de les dones i 
fins i tot els la pren; fer visibles les 
aportacions de les dones al conjunt 
de la societat en els camps de la 
cultura i el saber; tenir en compte les 
necessitats específiques de les dones 
en l’àmbit de l’educació i la salut; 
gaudir de les mateixes oportunitats 
i condicions que els homes en la 
vida social, política i econòmica, i 
que els homes i les dones siguin 
corresponsables en totes les esferes 
de la vida”.
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ACTUALITAT

Nombrosos vilatans i vilatanes van sortir 
al carrer per rebre el Rei Carnestoltes 
i veure l’espectacular rua, en què no 
va faltar de res: des d’un gran circ, amb 
domadors i faquirs inclosos, fins a un 
futbolí humà o desenes de venecians i 
venecianes lluint espectaculars màscares 
i navegant per la vila amb gòndola.  També 
va desfilar una divertida adaptació del 
flautista de Hamelin i els seus ratolins, un 
grup de viquings i alguns homes i dones 
sortits de la caverna. A més, s’hi va poder 
veure la Blancaneus i Floquet de Neu, 
alguns hippies amb llargues cabelleres 
o alguns pirates amb garfis, entre molts 
d’altres.
Carnestoltes va arribar aquest any 

disfressat del president del Estats Units, 
Barack Obama. Mudat amb smoking i 
lluint uns espectaculars rínxols de color 
negre, va mirar de fer el pregó, però va 
ser constantment interromput pel seu 
seguici, que no va parar de reclamar a 
l’alcalde que faci realitat d’una vegada 
esperats equipaments com ara la nova 
piscina coberta, el camp de futbol, el CAP 
o l’institut. L’àcid espectacle va anar a 
càrrec de la companyia local Teatrerus i va 
tenir lloc a la Rogelio Rojo, on va acabar 
la rua. La celebració del Carnaval es va 
allargar fins a la matinada, primer amb una 
gran festa de tarda i després amb el ball 
de disfresses de la nit, també en aquest 
mateix escenari.

CARNAVAL DE RÈCORD

Potes enlaires. Així va quedar Masquefa després de la visita, el 28 
de febrer, del transgressor Rei Carnestoltes. El municipi va viure 
el Carnaval més participat dels últims anys. Ni tan sols la pluja, 
que va fer acte de presència a estones, va deslluir una rua en què 
van prendre part fins a 22 comparses, 14 vehicles o carrosses i 
més de 560 persones inscrites, unes xifres d’autèntic rècord.

Masquefa viu la festa del Rei Carnestoltes 
més participada dels últims anys

El primer premi per a comparses de 
més de 10 integrants (categoria A) va 
ser per a “Circum de Masquefa”. La 
comparsa va portar fins a la vila tots 
els personatges i ingredients d’un 
circ. El segon premi se’l van endur la 
comparsa “El flautista de Masquelin” 
i els seus ratolins. En la categoria B, 
per a comparses de menys de 10 
integrants, el primer premi va ser per 
a la comparsa “El ramat”, mentre que 
“www.tocatsdelclic.cat” es va endur 
el segon premi.
D’altra banda, el concurs de comerços 
presentava aquest any la novetat de 
repartir premis en dues categories: 
per aparadors guarnits (categoria A) 
i pel guarniment de tot l’establiment 
(categoria B). En la categoria A de 
guarniment d’aparadors el primer 
premi va ser per a Mobles Masquefa, 
i el segon per a Cuc de seda. En 
categoria B, per al guarniment de tot 
l’establiment, el primer premi va ser 
per a la Perruqueria Hortensia, i el 
segon per a la Perruqueria Versàtil.

GUANYADORS 
DELS CONCURSOS 
DE COMPARSES I 

COMERÇOS
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NOTÍCIES

Al març es van inaugurar les noves 
instal·lacions del jutjat de pau, situades 
en un edifici de nova construcció 
al carrer Llevant, 32, (darrere de 
l’església). La inauguració la van presidir 
la Subdirectora General de Suport 
Judicial del Departament de Justícia de 
la Generalitat, Maria Vendrell, l’alcalde, 
Xavier Boquete, i el jutge de pau de la 
vila, Antoni Altés. A l’acte van assistir-
hi els funcionaris del jutjat de pau, els 
anteriors jutges de pau de Masquefa i 
jutges, secretàries i representants de 
diversos jutjats i administracions, a més 
de personal del Consistori.
Maria Vendrell va congratular-se per 
l’estrena de les noves dependències i va 
agrair la col·laboració de l’Ajuntament. 
Xavier Boquete va emmarcar “l’esforç 

econòmic” que el Consistori fa amb 
aquestes noves instal·lacions “en la 
voluntat d’apropar els serveis als vilatanes 
i vilatanes, i oferir-los cada vegada més i 
millors serveis”. Antoni Altés va destacar 

que el nou jutjat de pau “millorarà les 
condicions de treball” dels funcionaris, i 
va recordar que fins ara treballaven en 
un espai de quinze metres quadrats. El 
jutjat de pau obre els dilluns, dimecres i 
divendres, de 9h a 14h, i un dimarts cada 
quinze dies, en aquest mateix horari. El 
telèfon d’atenció és el 93 772 57 57.

Benvinguts i benvingudes a Masquefa!

El Casal d’avis 
canvia de fesomia

El Casal de la Gent Gran de Masquefa 
presenta des de fa dies una nova fesomia. 
L’Ajuntament ha dut a terme treballs de 
millora a la façana, la qual també s’ha 
pintat completament de nou.

Pista poliesportiva 
a can Parellada
L’Ajuntament està construint una pista 
poliesportiva a can Parellada, als terrenys 
on hi havia el camp de futbol. La pista 
estarà condicionada per a la pràctica a 
l’aire lliure de diversos esports, com ara 
el futbol sala i el bàsquet. 

L’Ajuntament de Masquefa va acollir el 25 
de febrer la primera sessió de benvinguda 
als nous vilatans i vilatanes. A l’acte, al qual 
es va convidar tot els veïns i veïnes que 
van empadronar-se a Masquefa durant 
l’any 2008, van assistir-hi una trentena de 
persones. La iniciativa, emmarcada en el 
Pla d’acollida del municipi i promoguda 
conjuntament amb el Consell Comarcal, 
tenia com a objectiu donar la benvinguda 
als nous vilatans i vilatanes i informar-
los dels serveis i recursos que hi ha al 
municipi i del seu funcionament.
La sessió la van dirigir la regidora de Serveis 
Socials, M. Àngels Font, i l’agent d’acollida 
del municipi i la tècnica de polítiques 
migratòries del Consell Comarcal. L’acte 
va  permetre als assistents conèixer el 
funcionament dels diversos serveis que 
l’Ajuntament i d’altres administracions 

posen a la seva disposició en àmbits 
com la sanitat, l’educació, la formació, 
el transport, l’esport o el lleure, entre 
d’altres.
També se’ls va explicar el funcionament 
del circuit d’acollida, un procés formatiu 

que consta de quatre sessions sobre 
coneixement de l’entorn, de dues hores de 
durada cadascuna, així com un mòdul de 
català inicial de 20 hores.  A les persones 
que acaben els dos mòduls se’ls lliura un 
diploma acreditatiu que els permet, en el 

cas que el necessiti, obtenir un informe 
d’arrelament social favorable.

“Una trentena de nous 
vilatans i vilatanes 

assisteixen a l’Ajuntament 
a la primera sessió de 

benvinguda”

El jutjat de pau estrena noves dependències

“Disposa de 70 m2 i s’ha 
equipat amb nou mobiliari 

i aparells informàtics 
d’última generació”
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NOTÍCIES

Una ballada de sardanes amb la Cobla 
Rambles estrenarà, el diumenge 19 d’abril, 
els actes de celebració de Sant Jordi. Les 
sardanes es faran a les 6 de la tarda a la plaça 
de l’Estació. La ballada l’organitza l’Alzinar 
amb la col·laboració de l’Ajuntament. A 
més, el dia de Sant Jordi, el dijous 23 d’abril, 

els carrers de Masquefa tornaran a omplir-
se de parades de llibres i roses.
També amb motiu de Sant Jordi, el dissabte 
25 d’abril es presentarà “El conte gegant 
de la Mariavintcèntims”. Es tracta d’un 
conte escrit per les colles geganteres que 
van venir a Masquefa per la celebració del 

vintè aniversari dels nostres gegants, l’Isidre 
i la Magdalena. Les il·lustracions del conte 
les han fet alumnes de la SES Masquefa. La 
presentació es farà a les 6 de la tarda a 
la Sala Polivalent de la Rogelio Rojo. L’acte 
l’organitza la Colla de Geganters i Grallers 
amb el suport de l’Ajuntament.

Per Sant Jordi, sardanes i presentació del contes dels gegants

Les obres del Fons Estatal donaran 
feina a 67 persones, 13 d’elles en atur
Les tres obres que l’Ajuntament ha 
contractat amb l’aportació rebuda del 
Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) 
permetran crear fins a 13 nous llocs de 
treball. En total treballaran 67 empleats 
en aquestes obres: l’ampliació del 
consultori, la col·locació de gespa artificial 
al camp de futbol i el sanejament dels 
carrers Montserrat, Verge de la Mercè 
i Virolai. Masquefa va rebre del Fons 
Estatal d’Inversió Local 1.371.128 euros. 
El FEIL és una aportació econòmica 
extraordinària aprovada pel Govern de 
Madrid per contribuir a pal·liar la crisi 
econòmica, consolidar els llocs de treball 
existents i crear nova ocupació. En total 
Madrid ha destinat més de 8.000 milions 
d'euros entre tots els ajuntaments.
 En les obres d’ampliació del consultori 
mèdic, que ja s’han iniciat, hi treballen 13 
persones, una de les quals es trobava en 
situació d’atur. La col·locació de gespa 

artificial al nou camp de futbol emprarà 
27 treballadors, 6 dels quals no tenien 
feina. Les mateixes xifres es repeteixen 
en el projecte de sanejament dels carrers 
Montserrat, Verge de la Mercè i Virolai. 
L’ampliació de l’ambulatori s’ha adjudicat 
a l’empresa Construccions Masquefa 
per un import total de 82.930,50 euros. 
La col·locació de gespa artificial al camp 
de futbol, amb un import de 594.649,22 
euros, s’ha adjudicat a Emcofa SA.  El 
sanejament dels carrers Montserrat, 
Verge de la Mercè i Virola s’han adjudicat 
a l’empresa Romero Polo per un import 
de 680.279,39 euros. L’obra consistirà 
en substituir l’actual col·lector d’aigües 
residuals i pluvials, de 60 cm de diàmetre, 
per un altre d’1,20 m. L’actual col·lector 
en ocasions no pot absorbir tota l’aigua, 
sobretot els dies de pluja, fet que provoca 
algunes inundacions. A més també es 
remodelaran les calçades i voreres.

PREINSCRIPCIÓ DEL CURS ESCOLAR 2009-2010

Escola bressol del 4 al 15 de maig 

Educació infantil, primària i secundària obligatòria del 23 de març al 3 d’abril

Batxillerat i cicles formatius grau mitjà de l’11 al 22 de maig 

Cicles formatius de grau superior del 25 de maig al 5 de juny

Ensenyaments superiors de disseny i de conservació 

i restauració de béns culturals
de l’11 al 22 de maig

Ensenyaments superiors de música,  dansa i art dramàtic a partir del 17 d’abril (consultar al centre corresponent)

Ensenyaments d’idiomes en escoles oficials
del 28 d’agost al 3 de setembre (tramesa telemàtica) 

2 i 3 de setembre (presencial)

Ensenyament d’esports a partir del 25 de maig (consultar al centre corresponent

Formació de persones adultes del 17 al 26 de juny
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Recollida porta a porta de trastos i residus voluminosos

L’Ajuntament posarà en marxa al maig un nou servei per als 
comerços i els vilatans i vilatanes: el de recollida porta a porta 
dels residus voluminosos.  Les deixalles les  recollirà un vehicle 
de la Fundació Engrunes i les portarà a la deixalleria municipal. 
Amb aquesta actuació es vol evitar que els carrers s’omplin de 
trastos vells. Engrunes és una fundació dedicada a la inserció 
sòciolaboral de persones en risc d’exclusió laboral i social que 
treballa principalment en el sectors de la construcció i el medi 
ambient.
Per usar el servei només caldrà trucar al telèfon de la deixalleria 
(93 708 60 96) i un responsable els comunicarà el dia que es 
passaran a recollir els voluminosos.
Al marge de la posada en marxa d’aquest nou servei, l’Ajuntament 
fa una crida als vilatans i vilatanes perquè portin els residus 
voluminosos a la deixalleria, ja que allà reben el tractament 
més adequat per a la seva reutilització i, si no és possible, per 
a la seva eliminació. La deixalleria és un servei gratuït per a la 
recuperació, classificació, reutilització i desballestament dels 
següents residus: materials reutilitzables, mobles i andròmines; 
paper i cartró, fusta, plàstic i bric; metalls i ferralla; residus 
tecnològics i tòners; roba, calçat i matalassos de llana; residus 
especials, piles, olis, bateries, radiografies, neveres, pneumàtics i 
altres residus perillosos domèstics; residus orgànics (poda i oli 
vegetal); runa i rebuig.
La deixalleria obre els dilluns al matí (de 10h a 14h), de dimarts 
a divendres al matí i a la tarda (d’11.30h a 14.30h i de 15.30h a 
19.30h), i els dissabtes al matí (de 8.30h a 15.30h).

Des del 15 de març i fins al 15 d’octubre està prohibit fer 
qualsevol mena de foc a zones forestals, d’acord amb el decret 
aprovat pel Govern de la Generalitat per evitar incendis forestals. 
Aquesta prohibició inclou també els terrenys forestals, siguin o 
no poblats d’espècies arbòries, i la franja de 500 metres que 
els envolta. Especialment no es poden cremar restes de poda, 
d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria,  ni marges 

pròxims a zones forestals. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo 
ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins les àrees recreatives 
i en parcel·les d’urbanitzacions es podrà fer foc quan s’utilitzin 
barbacoes d’obra amb mataguspires. L’Ajuntament ha fet un ban 
que recull totes les prohibicions previstes en el decret. Podeu 
consultar el ban íntegre a la pàgina web www.masquefa.cat i a 
les cartelleres municipals.

Als comerciants:
cartró ✿

piles ✿

fluorescents ✿

radiografies ✿

oli vegetal ✿

 Als vilatans i vilatanes:
mobles ✿

electrodomèstics ✿

Els residus que es passaran a recollir

Masquefa és un dels municipis de l’Anoia on el Consell Comarcal 
durà a terme una original i innovadora campanya per promoure 
la recollida selectiva del vidre, el paper i el cartró, i els envasos. 
Amb el lema “A l’Anoia reciclem, fes-ho per tu, fes-ho per tots”, 
aquesta actuació es farà en trenta municipis i pretén sensibilitzar 
la ciutadania sobre la necessitat de separar aquests residus i, 
a la vegada, informar-los dels grans beneficis que la recollida 
selectiva comporta per al medi ambient i la societat.
La campanya preveu diverses accions. D’una banda, el repartiment 
en els trenta municipis d’un total de 5.000 packs de tres bosses 
dissenyades específicament per a la recollida del vidre, el paper i 
el cartró, i els envasos. Cadascuna de les bosses s’identifica amb 
un color propi (verd, groc i blau), els mateixos dels diferents 

contenidors on s’han d’abocar aquests residus.
 D’altra banda, s’han previst espectacles al carrer en els municipis 
de més població. A Masquefa es faran representacions el 4 d’abril 
(a la plaça de l’Estació), el 18 d’abril (a la plaça de l’Estació i el 
Recinte Rogelio Rojo), el 9 de maig (a la plaça de l’Estació) i el 
16 de maig (al Recinte Rogelio Rojo). Les actuacions es faran 
per sorpresa i tindran lloc al matí. Es duran a terme en originals 
escenaris amb plafons on es podran llegir diversos missatges que 
incentivaran a la separació selectiva dels residus domèstics..

Espectacles sorpresa al carrer 
per fomentar la recollida 
selectiva d’envasos

Prohibit fer foc a zones forestals

NOTÍCIES
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NOTÍCIES

L’Ajuntament ha adaptat la pàgina web municipal 
(www.masquefa.cat) perquè puguin consultar-la les 
persones amb discapacitat, especialment persones amb 
deficiències visuals o motrius. Els treballs d’adaptació han 
anat a càrrec de l’empresa aTotArreu.com. L’actuació forma 
part d’un projecte per garantir l’accés de les persones 
amb discapacitat a les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació. A més d’adaptar la pàgina web municipal 
també s’ha equipat el nou Centre Tecnològic Comunitari 
(CTC) amb aparells adaptats a persones amb discapacitat 
física o psíquica. Aquest projecte impulsat per l’Ajuntament 
té un cost total de 42.000 euros i compta amb subvencions 
de l’Imserso (23.000 euros) i l’ONCE (5.000). L’Ajuntament 
aporta els 14.500 euros restants.

Les Botigues al carrer atrauen un miler de persones

Masquefa va viure el diumenge 22 de març un dia de compres 
molt especial gràcies a la primera edició de Les botigues al 
carrer, una iniciativa de la regidoria de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament per donar a conèixer el comerç local i a la 
vegada contribuir a revitalitzar-lo.  Des de les 10 del matí i fins 
a les 2 del migdia, una vintena d’establiments va canviar la seva 
activitat habitual i va muntar parades i carpes a l’avinguda de La 
Línia. Aquest espai es va convertir, així, en un espai obert on els 
comerciants van poder relacionar-se de manera més directa amb 
els visitants.
La iniciativa va superar les previsions més optimistes, ja que fins 
a un miler de persones va sortir a passejar i comprar. Alguns dels 
establiments participants van aprofitar l’ocasió per aplicar als 
seus productes o serveis preus especials. De fet, els comerciants 
van mostrar-se molt satisfets per la iniciativa i pel volum de 
vendes registrat. Molts d’ells van assegurar ja la seva intenció de 
participar en una segona edició i alguns fins i tot van proposar 
que Les Botigues al carrer es facin dos cops l’any, coincidint 
amb cada temporada. Després de l’excel·lent acollida d’aquesta 
primera edició, l’Ajuntament es planteja organitzar-la més sovint. 

Alguns botiguers que van ser-hi com a visitants van comunicar 
també la seva voluntat de participar en la propera edició.
La jornada de compres va tenir també el seu vessant lúdic, amb 
una xocolatada popular. A més, l’Ajuntament va voler sensibilitzar 
els comerços amb el repartiment de bosses de paper ecològic 
reciclades.
En Les botigues al carrer van participar-hi basars i comerços 
d’alimentació, d’instal·lacions elèctriques i electrodomèstics, 
de moda i accessoris, de jardineria, de rehabilitació i decoració 
de la llar, de ceràmiques, banys i materials de construcció, 
sabateries, de decoració i regals, de disseny gràfic, videoclubs 
i comerç d’envasos i bosses, entre d’altres. Els comerços que 
van instal·lar parades van ser Acemar Grup Gamma, Arrels, 
Bazar Omega, Centre d’Estètica Esencia, Centre de jardineria 
Masquefa, Comercial J.A.N., Dissenyapunt, El Racó de la Lluna, 
EMME, Fruiteria i Verduleria Yolanda, Futur Video, Instal·lacions E. 
Olivella, Llar i Finestra SCP, Moda Jove, Moda Menuda, Multipreu 
David, Original Video, Sabates i Complements Fàtima, Servi-
Vending i Sol i Lluna. L’Ajuntament i l’emissora municipal Ràdio 
Masquefa també van muntar un estand.

El web municipal s’adapta per a persones amb discapacitat

L’èxit d’aquesta primera edició 
fa plantejar a l’Ajuntament 
organitzar la iniciativa més sovint

La jornada va permetre 
als vilatans i vilatanes gaudir 
d’un dia de compres diferent
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ACTUALITAT

AL NOU CTC

El Centre Tecnològic Comunitari, un dels projectes més ambiciosos de Masquefa, ja és una realitat. 
Cridat a ser un autèntic revulsiu econòmic i social del municipi, el CTC neix amb la voluntat 
de convertir-se en un referent a Catalunya en l’àmbit de les Tecnologies de la Comunicació i la 
Informació (TIC). El nou equipament ja ha iniciat en part l’activitat, amb el servei de lliure navegació 
a Internet i els nous cursos de Masquef@ula. S’inaugurarà oficialment el 8 de maig. Aquest mateix 
dia es farà una jornada de portes obertes per a tots els vilatans i vilatanes. No pots esperar fins 
aleshores? Masquefa Batega et fa una visita guiada per les noves instal·lacions

VISITA GUIADA

El CTC és un espai municipal de 
recursos situat a l’antiga fàbrica Rogelio 
Rojo on, sota el paraigües de les TIC, 
conviuen ciutadans, empreses i entitats. 
Totes les instal·lacions són accessibles 
per a persones amb discapacitats 
tant pel que fa al disseny de la mateix 
obra, com al mobiliari o als recursos 
tecnològics, que són d’última generació. 
Disposa d’un pioner espai equipat amb 
aparells adaptats per a persones amb 
discapacitat física i psíquica. El centre, 
que ocupa 1.000 m2, obre les portes 
de dilluns a dissabte, de 10h a 13h i de 
17h a 20h. 

Sala d’actes•	

2 sales de reunions•	

8 despatxos•	

3 aules de formació•	

Sala de lliure •	
navegació

Àrea tècnica de •	
treball

Cibercafè•	

QUÈ ÉS EL CTC? ELS ESPAIS
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ELS SERVEIS

 MASQUEF@ULA: espai de 
formació en les TIC, ús lliure de les 
TIC i centre operatiu i d’informació 
del servei Masquefa Sense Fils.

Espais
Aula de 30 places, divisible en 2 • 
aules de 15   
Aula adaptada per a persones • 
amb discapacitat
Espai de lliure navegació• 
Àrea Tècnica per al personal• 

Serveis
Formació en TIC: cursos, tallers, • 
xerrades i activitats
Masquefa Sense Fils• 
Lliure navegació a Internet: 12 • 
ordinadors i serveis de fax, 
fotocopiadora, impressora, 
enquadernació...
Punt de suport de la UOC • 
(Universitat Oberta de Catalunya)
Lloguer de material tecnològic • 
(portàtils, projectors, pantalles...)

 VIVER D’EMPRESES 
MASQUEF@CTIVA. Espai adreçat 
a acollir persones emprenedores, 
empreses de nova creació, autònoms 
sense seu social i empreses 

del municipi que vulguin rebre 
assessorament tècnic o disposar 
d’espais. L’objectiu és afavorir el 
creixement del teixit empresarial a 
Masquefa.

Espais
2 sales de reunions de 20 m2 i • 
amb capacitat per a 25 persones 
cadascuna
Sala d’actes de 40m2 i amb • 
capacitat per a 70 persones
Despatxos de lloguer d’ús • 
exclusiu
Despatxos d’ús puntual• 
Vestíbul per a la recepció de • 
visites

Serveis
Lloguer de despatxos• 
Lloguer d’espais• 
Lloguer de recursos tecnològics • 
(portàtils, projectors, pantalles...)
Serveis administratius i generals• 
Assessorament tècnic• 
Servei de domiciliació d’empreses • 
(internes i externes del viver)

 HOTEL D’ENTITATS 
MASQUEF@CTIVA. Espai obert a 
les entitats i associacions sense ànim 
de lucre inscrites al registre municipal. 
Les entitats usuàries disposen d’un 

conjunt de recursos per desenvolupar 
la seva activitat.  L’objectiu és facilitar 
el treball participatiu, l’accés a les TIC 
i afavorir la relació entre les diferents 
entitats, aconseguint així un teixit 
associatiu local més consolidat  i 
dinàmic.

Espais
2 sales de reunions de 20 m2 i • 
amb capacitat per a 25 persones 
cadascuna
Sala d’actes de 40m2 i amb • 
capacitat per a 70 persones
Despatxos d’ús exclusiu• 
Despatxos d’ús puntual• 
Vestíbul per a la recepció de • 
visites

Serveis
Ús compartit d’espais (sala • 
d’actes, sales de reunions, 
despatxos i aules de formació)
Formació específica per a les • 
entitats
Serveis administratius i generals• 

 SERVEI LOCAL 
D’OCUPACIÓ. Servei d’informació, 
orientació i assessorament per a la 
recerca de feina
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NOTÍCIES

La SES Masquefa guanya el 
comarcal de tennis taula

La SES Masquefa va ser el millor centre de tots els que van participar 
en la 57a edició dels Jocs Escolars de l’Anoia (Campionat Comarcal 
de Tennis Taula). Tot i participar només en dues de les tres jornades, 
el centre masquefí va quedar primer amb un total de 298 punts, els 
que van sumar els vuit palistes que van prendre part en el torneig. En 
categoria juvenil Ferran Bonastre va ser primer, Xavi Casals, segon, i 
Miquel Cid, tercer, tot i ser jugador infantil. A més en categoria cadet 
Cristian Rivera va ser segon. Per la SES Masquefa també van competir 
els infantils Ígar Lidliaverich, Álvaro Melero i Jaume Hernández, i l’aleví 
Aleix Latorre, que també van tenir un bon paper.

La jornada de patinatge artístic 
omple al pavelló municipal

El poliesportiu es va omplir el dissabte 14 de març en la segona 
Jornada comarcal de patinatge artístic, en què van prendre part 
les patinadores del Club Patí Masquefa. Les amfitriones van fer un 
gran paper: algunes d’elles van pujar de nota i d’altres van fer un 
merescut segon lloc. Per l’equip Aleví A de la Secció de Patinatge 
del Club Patí Masquefa van competir: Andrea Nieto (2a, amb 35,40 
punts), Meritxell Julià (6a amb 34,80 punts), Mónica Fernández (7a 
amb 33,50 punts), Judit Remesal (8a amb 33,20 punts), Judit Argüera 
(11a amb 32,60 punts), i Ana Paula Molayoli (13a amb 32, 60 punts). 
Per l’equip Benjamí A van competir: Thais Téllez (7a amb 35,50 
punts), Lucía León (13a amb 34,60 punts), Mª del Mar Domínguez 
(14a amb 34,70 punts), Blanca Albiol (20a amb 33,60 punts), Júlia 
Julià (21a amb 33,30 punts), Judit Domingo (24a amb 33,30 punts), 
Andrea Pujol (26a amb 32,40 punts), Paula Icart (28a amb 32,60 
punts), Marta Pérez (32a amb 31,90 punts) i Sígrid Ibáñez (39a amb 
30 punts). Per l’equip Cadet A va patinar Míriam Albiol, que va ser 
2a amb 33,90 punts. El regidor d’Esports, Enrique Gómez, va lliurar 
a totes les patinadores un trofeu cedit per l’Ajuntament.

Amants de l’escalèxtric creen 
l’entitat Masquefa Slot

Masquefa Slot és el nom d’una nova entitat esportiva que s’ha 
constituït a Masquefa i que es dedica a organitzar curses i a 
promoure aquesta pràctica esportiva (escalèxtric). El club disposa 
de diverses pistes, tant de rally com de velocitat, que donarà 
a conèixer durant les diverses curses que organitzarà d’ara 
en endavant. Masquefa Slot convida tots els amants d’aquesta 
disciplina a treure la pols dels seus cotxes i a participar en les 
activitats que prepara l’entitat.
El 17 i 18 d’abril, prova del campionat català
Masquefa Slot ja ha organitzat una primera cursa al municipi, que 
tindrà lloc el divendres 17 i el dissabte 18 d’abril. Es tracta d’una 
prova (la cinquena) puntuable per al Campionat Slot Català i es 
farà al Recinte Rogelio Rojo (a la Zona Lliure). La prova compta 
amb la coorganització del Club Slot Piera, el Slot Club Castellví 
de Rosanes i Slotses, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Masquefa. (Més informació a la pàgina 16).

Recital del masquefí Pere 
Garrido al Rally Sant Julià

El pilot masquefí Pere Garrido, juntament amb Òscar Díaz, va 
participar al febrer en el Rally Esprint Sant Julià, a la localitat de 
Sant Julià de Vilatorta (Osona). Aquesta cursa, amb 57 escrits, 
inaugurava la nova temporada de ral·lies d’asfalt. Garrido i Díaz, 
que van córrer amb l’escuderia del Moto Club Igualada, van oferir 
el seu habitual espectacle. Amb un BMW M3 E-30 van oferir al 
públic un autèntic recital de bona conducció i derrapades amb 
el seu vehicle amb tracció posterior.







Agenda cultural

CULTURA I FESTES

CAFÈS AMB  �
HISTÒRIA

18, 25
Dissabtes

1a sessió
Xerrada-debat
El crack del 29 i la gran depressió
18 d’abril, a les 17h, a la biblioteca
2a sessió
Cine-fòrum
Amb el film “Los Girasoles ciegos”
25 d’abril, a les 17h, a la biblioteca

DIUMENGE  �
DE RAMS

Diumenge, 5 
A les 12.30h, a la placeta de 
l’Església, benedicció de rams

BALL POPULAR �

Diumenge, 12
Amb Charly Music
A les 18h, a la Sala Polivalent del 
Recinte Rogelio Rojo
  

DIA  �
INTERNACIONAL 
DE LA DANSA

Dissabte, 18
Pel matí: activitats per 
a tothom relacionades amb la 
dansa. Al migdia: dinar popular 
“gran botifarrada”. Per la 
tarda: master class amb Juan Carlos 
de“Fama”.I per la nit: Festa de comiat.

CONTACONTES �

Dimecres, 22
Adéu hivern, benvinguda primavera
A les 17.30h, a la biblioteca

BALL POPULAR �

Diumenge, 26 
Amb el grup Choffers
A les 18h, a la Sala Polivalent del 
Recinte Rogelio Rojo

FIRA D’ARTESANIA  �
DE CAN PARELLADA

Diumenge, 26

Abril 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 març i podria haver-se modificat.

ACTES DE SETMANA SANTA

10 d’abril (Divendres Sant) 
10h: Viacrucis 
19h: Ofici de Divendres Sant
20.30h: Processó de Setmana 
Santa amb la Cofradía del Cristo 
Crucificado y Nuestra Señora de 
los Dolores i amb la Banda de 
Musics de can Parellada

12 d’abril (Diumenge de 
Pasqua)
10.30h:  Ofici de Diumenge 
de Pasqua amb la Cantada de 
Caramelles de la Coral l’Alzinar

13 d’abril (Dilluns de Pasqua)
Aplec al Cementiri Vell
11h: Celebració de la Missa
12h: Ballada de Sardanes amb la 
Cobla Mediterrània

SANT JORDI

SARDANES AMB  �
LA COBLA RAMBLES

Diumenge, 19
A les 18h, a la plaça de l’Estació
Organitza L’Alzinar
Col·labora: Ajuntament de Masquefa

PRESENTACIÓ  �
DEL CONTE DELS 
GEGANTS

Dissabte, 25
A les 18h, a la Sala Polivalent del 
Recinte Rogelio Rojo

CURSOS

CENTRE  �
TECNOLÒGIC 
MASQUEF@ULA

Curs “Dona’t una 
oportunitat”	(ofimàtica)
Data: Del 20 d’abril al 17 de juny  
Horari: Dilluns i dimecres de 9.15 
a 11.15h

Taller “Manteniment 
domèstic de l’ordinador”
Data: 30 de març i tots els dilluns 
d’abril. Horari: d’11.30h a 13.30h

Avis nivell inicial
Data: Del 14 d’abril al 23 de juny
Horari:Dimarts d’11.30h a 13h

Avis nivell avançat
Data: Del 16 d’abril al 25 de juny
Horari:Dijous d’11.30h a 13h

Excel inicial
Data: Del 14 d’abril al 7 de maig
Horari: Dimarts i dijous de 9h a 11h
Windows nivell inicial
Data: Del 16 de març al 22 d’abril
Horari:Dilluns i dimecres de 
19.30h a 21h

Excel nivell inicial
Data: Del 17 de març al 23 d’abril
Horari: Dimarts i dijous de 19.30h 
a 21h

Taller “Busquem receptes 
de cuina a Internet”
Data: 2 d’abril Horari: de 17h a 19h 

Taller Google
Data: 14 d’abril Horari: de 17h a 19h 

Taller Power Point
Data: 20 i 21 d’abril 
Horari: de 17h a 19h

Taller “Tràmits amb 
l’Administració”
Data: 23 d’abril Horari: de 17h a 19h 

Taller “Portem la 
comptabilitat de la llar”
Data: 27 i 28 d’abril
Horari: de 17h a 19h 

Windows nivell avançat
Data: Del 27 d’abril al 27 de maig
Horari: Dilluns i dimecres de 
19.30h a 21h

Excel nivell avançat
Data: Del 28 d’abril al 28 de maig
Horari:Dimarts i dijous de 19.30h a 21h

Taller “Fem la Declaració 
de Renda”
Data: 30 d’abril Horari: de 17h a 19h 

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

Intensiu d’anglès 
(preparació de la selectivitat)
Dilluns de 18h a 19h i dimecres de 
17h a 18h o Dilluns de 17h a 19h

BALLET CLÀSSIC �

Dimarts i dijous
De 17.15h a 18.10h

BATUKA �

Dilluns i dimecres 
De 15.30h a16.30h

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

CANT CORAL �

Tots els divendres
de 10 a 12 de la nit

DANSA CREATIVA �

De 3 a 6 anys
Dilluns i dimecres  de 17.15h a 
18.15h
De 7 a 12 anys
Dilluns i dimecres de 18.15h a 
19.15h

DANSA  �
CONTEMPORÀNIA

Dilluns i dimecres
De 19.15h a 20.15h

DANSA DEL VENTRE �

Dimarts i dijous
De 15.30h a 16.30h

DIBUIX MANGA �

Els divendres
De 18h a 20h

HIP HOP �

Horaris a convenir

PILATES �

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



AEE SES DE  �
MASQUEFA

25/abril – 11h
Voleibol 
AEE SES DE MASQUEFA – IES 
RAMON BENAPRES
Al CEIP El Turó

CLUB PETANCA  �
MASQUEFA

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

CLUB PATÍ  �
MASQUEFA 

04/abril – 10h
Grup G Prebenjamí A
CP MASQUEFA – CE NOIA 
FEIXENET B

04/abril – 11h
Grup E Benjamí
CP MASQUEFA – CE NOIA 
FEIXENET B

04/abril – 12h
Grup 2 Aleví A
CP MASQUEFA – HC SANT JUST A

04/abril – 13h
Grup B Aleví B
CP MASQUEFA – CP 
RIUDEBITLLES

17/abril – 21.45h
Grup A Sènior Primera Catalana 
CP MASQUEFA – C OLESA PATI

18/abril – 10h
Grup H Prebenjamí B
CP MASQUEFA – CP MONJOS

18/abril – 12h
Grup 3 Infantil A
CP MASQUEFA – CERDANYOLA 
CH A

25/abril – 10h
Grup G Prebenjamí A
CP MASQUEFA – SCALEXTRIC FC 
MARTINENC A

25/abril – 11h
Grup E Benjamí
CP MASQUEFA – PHC SANT 
CUGAT A

25/abril – 12.00h
Grup 2 Aleví A
CP MASQUEFA – CH CASTELLET
25/abril – 13h
Grup B Aleví B
CP MASQUEFA – CP RIUDOMS

EEM BÀSQUET  �
MASQUEFA

04/abril – 17.30h
Grup 3 Sèniors Campionat de 
Catalunya B Masculí
EEM MASQUEFA – CBSAB B

04/abril – 19h
Grup 3 Júnior Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – CASINO DEL 
CENTRE 91

18/abril – 16h
Grup 7 Cadet Masculí Regular Nivell C
EEM MASQUEFA – CREU ALTA 
SABADELL - 4

25/abril – 16h
Grup 7 Cadet Masculí Regular Nivell C
EEM MASQUEFA – PROBESA 
BASQUET BERGA B

25/abril – 17.30h
Grup 3 Sèniors Campionat de 
Catalunya B Masculí
EEM MASQUEFA – CB 
ESPARREGUERA B

25/abril – 19h
Grup 3 Júnior Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – AESC RAMON 
LLULL C

FUTBOL  �

04/abril– 12h
Grup 21 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
CALAF UD A

04/abril – 16h
Campionat de Catalunya Futbol 
Veterà (Sector BCN) – 3a. Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA – 
HORTA

04/abril - 18h
Grup 26 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
CALAF UD A 

05/abril – 10h
Grup 23 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
VILANOVA GELTRU CF C

05/abril – 12h
Grup 12 Segona Regional
FC MASQUEFA – FUNDACIO ESP. 
AT. VILAFRANCA A

18/abril – 10.15h
Grup 25 Aleví
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
BASE L’ARBOÇ CF A

18/abril – 12h
Grup 1 Benjamí 7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
ESCOLA F. PRAT BLAUGRANA A

18/abril - 18h
Grup 26 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
SANTA COLOMA DE QUERALT 
UE A 

19/abril – 10h
Grup 21 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
MAS CATARRO CFB A

19/abril – 12h
Grup 2 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
LA PLANADA UD A

25/abril – 12h
Grup 21 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
RIBES CD A

25/abril – 16h
Campionat de Catalunya Futbol 
Veterà (Sector BCN) – 3a. Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA – 
MERCAT SANT ANTONI

26/abril – 10h
Grup 23 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
MAS CATARRO CFB A

26/abril – 12h
Grup 12 Segona Regional
FC MASQUEFA – 
INTERNACIONAL DE SITGES CF A

02/maig – 10.15h
Grup 25 Aleví
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
SAN MAURO UD B

02/maig – 12h
Grup 1 Benjamí 7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
EFO 87 C A

02/maig - 18h
Grup 26 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
SANT SADURNI UE A 

03/maig – 10h
Grup 21 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
ANOIA CE A

03/maig– 12h
Grup 2 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
SANT CUGAT ESPORT FC A

ESPARDENYA  �
MASQUEFA FS 

05/abril – 13h
Grup 5 Juvenil Tercera Divisió
ESPARDENYA MASQUEFA FS A – 
GUARDIOLENCA ASSOC. CF A

CLUB CICLISTA  �
MASQUEFA

05/abril – 08.30h – 75 Km 
(Sant Sadurní, Els Cassots, Avinyonet, 
Olesa de Bonesvalls, Avinyonet S. P. 
d’Ordal, Lavern, Sant Sadurní i Masquefa)

12/abril – 08.30h – 75 Km 
(Piera, Vallbona, Igualada, Montbui, Carme, 
La Pobla, Vallbona, Piera i Masquefa)

19/abril – 08.30h – 75 Km 
(Sant Sadurní, Gelida, Creu Aragall (517 
mts), Corbera de  Llobregat, Pallejà, Sant 
Andreu de la Barca, Martorell, Gelida, 
Sant Llorenç d’Hortons i Masquefa)

26/abril – 08h – 82 Km 
(Piera, Capellades, Font del Bosc, 
Mediona, La Llacuna, Carme, La 
Pobla, Vallbona, Piera i Masquefa)

CLUB DE TIR  �
ESPORTIU

05/abril – 9.30h 
Pistola Foc Central

19/abril – 10h 
INTER-CLUBS-MARTORELL
Pistola 9 mm

26/abril 
TIRADES FIRA DE MARTORELL
9.30h: carrabina lleugera estès
10h: tir al Plat

CLUB  �
EXCURSIONISTA 
ANOIA

Dissabte 18 i diumenge 19 
Curs d’iniciació a les vies ferrates  
(Nivell:0)
Per a més informació, dirigiu-vos al Club 
Excursionista Anoia (els divendres de 19 a 
21h), truqueu al 93 772 67 20 o adreceu-vos 
al carrer Crehueta, 33. També podeu escriure 
a ceanoia@hotmail.com

CAMPIONAT  �
SLOT CATALÀ

Divendres 17
A les 21.30h: parc tancat
A les 22h: cotxe 0

Dissabte 18
A les 09.30h: parc tancat
A les 10h: cotxe 0
A les 16.30h: parc tancat
A les 17h: cotxe 0
Categories
· 1/24: WRC, Gr. A N-GT i Clàssics
· 1/32: WRC, SN, N, Dames, infantils 
i N2
Inscripcions: www.slotcatala.com 
(places limitades) Preus: Infantil: 5€, 
1 cotxe: 7€, 2 cotxes: 10€

Agenda esportiva
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Agenda esportiva
CAFÈS AMB HISTÒRIA

Riscos laborals a la fàbrica de Masquefa
La memòria popular ens parla dels riscos 
que hi havia a la fàbrica Rogelio Rojo quan 
funcionava. Preguntant a qualsevol dels 
treballadors i treballadores que varen 
treballar-hi alguns anys malauradament és 
fàcil trobar històries que parlen d’algun 
dit amputat o fins i tot de problemes 
derivats dels productes químics que es 
feien servir als banys galvànics.  És el cas 
de la Dominga García, qui, en entrevista 
gravada, ho explica així:
“Hi havia molt dissolvent. A altres empreses 
deien que donaven llet perquè no hi haguessin 
intoxicacions però aquí no ens donaven ni 
llet ni res... Els ulls se’m van inflar i a les 
cuixes em varen sortir unes rodanxes molt 
grans... Quan treballava fent les sivelles, com 
que eren sense niquelar, no em passava. Jo 
li deia a l’encarregat que allà no podia anar 
i li ensenyava la boca, on també em sortia 
una reacció. Em deien que ho mirarien però 
no em feien cas. Un dia va passar el senyor 
Miralles i li vaig haver de comentar que si 
no em canviaven de lloc hauria de plegar. 
I no vaig plegar perquè finalment em van 
canviar.”
Posem-nos en antecedents. Existeixen 
des de temps més remots del que hom 
acostuma a imaginar codis, a vegades ètics 
i a vegades jurídics, que intenten mesurar 
les conseqüències del treball en l’home per 
evitar-ne algunes. Així s’ha anat construint 
una tradició històrica que arriba fins avui, 
on les modernes legislacions intenten 
controlar tota una sèrie de processos del 
treball. A l’estat espanyol, la primera llei 
reconeguda sobre prevenció estatal és la 
de 26 de juliol de 1878, coneguda com la 
“Llei de les Cadires” ja que fou creada per 
concedir cadires a les dones per treballar 

assegudes en certes activitats i professions. 
Un fet curiós és que a Masquefa als anys 
seixanta del segle XX el senyor Rogelio 
Rojo també s’hi fixava en les cadires. Així 
ho comenta la Dominga García: 
“L’amo venia, que era ja un home gran, i mirava 
les cadires i deia que com es que teníem les 
cadires així i no en posaven unes altres. Li 
contestàvem que ja les havíem reclamat, 
intercedia i ja teníem cadires noves. Suposo 
que intercedia davant el senyor Miralles, que 
era la màxima autoritat, després ja venia el 
Pere, que era l’encarregat més gran dels que 
estaven treballant. I sí, (l’amo) es queixava 
dient que així no es podia treballar... amb 

aquelles cadires tan velles.” 
Al 1900 es va promulgar la primera Llei 
d’Accidents de Treball. Seguit d’aquesta 
Llei es publica un Reial Decret que 
portà per nom “Catàleg de mecanismes 
preventius”. Aquestes disposicions patiran 
les lògiques variacions de la història del 
segle XX, que obliguen a desenvolupar 
noves redaccions i modificacions el 1922, 
sota la dictadura de Primo de Rivera; el 
1932, amb la segona República Espanyola, 
i el 1956, sota la dictadura franquista; 
fins arribar a l’actual Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, de 1995, en plena 
democràcia.  Ara bé, la pràctica quotidiana 
estava molt lluny de la teoria jurídica. A 
la fàbrica de Masquefa, com recorda la 
memòria popular, les mesures varen ser 

molt deficients fins ben entrat els anys 
seixanta, quan es produeix una profunda 
transformació en tot el sistema de treball 
i es posen els fonaments per a un política 
de seguretat. Així, doncs, a mesures com 
el fet de tenir dispensari s’hi afegiran 
pantalles de protecció per a les màquines 
d’autofabricació, mascaretes protectores 
i canalitzacions per gasos tòxics. Francesc 
Miralles Mestre, que fou director tècnic 
de l’empresa, ho explica de la següent 
manera:
“Primer hi havia dos coses: els sorolls i els 
accidents amb les mans. I, en acabat, a les 
parts del banys, les manipulacions amb 
substàncies tòxiques, especialment el cianur 
i els gasos nitrògens. El tema dels nitrògens 
el vaig solucionar construint una cabina i 
conduint-los a l’atmosfera; aleshores eren els 
coloms els que morien... però els coloms no 
eren tan importants. Les coses es feien sense 
escrupolositat ni atenció al producte; jo això 
ho vaig tallar de soca-rel només establint 
com s’havia de fer la feina i qui l’havia de 
fer. En aquells temps hi havia el metge 
d’empresa i es va fer el consultori quan va 
ser obligatori. M’anava molt bé parlar amb 
aquest metge per veure quins casos hi havia 
de malalties conseqüència de la feina, i dels 
riscos que assumíem...El tema de les mans 
era més fàcil de solucionar, primerament no 
badant, després fent les accions de manera 
independent, no fer accions de peu al marge 
de les mans. Es van posar unes cortines que, 
en el moment en que trepitjaven el pedal 
de la màquina, es tancaven perquè no fos 
possible ficar la mà. Jo mateix vaig idear el 
sistema i el vaig fer construir al taller; era fàcil, 
un joc de palanques. També era important 
l’oïda. Les premses fan molt soroll, així que 
facilitàvem als treballadors uns taps, que 
compràvem a la farmàcia, que els protegien 
dels sorolls excessius.”
Desafortunadament si bé la legislació 
preveia certes disposicions favorables 
a la prevenció de riscos abans de la 
democràcia, la manca i la deficiència dels 
controls feien que es depengués molt de 
la bona voluntat dels amos o patrons i de 
la pressió que els treballadors fessin en 
aquest sentit.   

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

Foto cedida per  Francesc Miralles

Dani García
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LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

ACCIONS CONTRA LA CRISI
Davant la situació econòmica global que 
vivim, l’equip de govern de Convergència i 
Unió ha doblat esforços per trobar fórmules 
i actuacions que contribueixin a generar 

riquesa en el territori i a crear nova ocupació. A l’anunci de 
l’arribada d’ALDI Supermercados a Masquefa s’hi afegeixen 
les gestions que s’estan fent des del govern amb importants 
empreses que comportarien també nombrosos llocs de treball 
per facilitar que s’instal·lin en el nou polígon industrial que 
s’està construint al Clot del Xarel·lo.
Des del govern de CiU som conscients que l’actual escenari 
econòmic fa imprescindible donar la màxima prioritat als 
projectes que proporcionen solucions a les persones que 
malauradament passen per dificultats i a les accions que poden 
ajudar els empresaris i els emprenedors a continuar endavant 
amb els seus reptes. Sabem també que cal una actuació ràpida. 
Per això hem accelerat els tràmits per a la construcció del 
nou polígon i del centre logístic d’ALDI. El projecte s’ha tirat 
endavant en un any i mig i ja fa setmanes que les obres estan 

en marxa. Sabem també que només entre tots podem trobar 
sortides a l’actual situació. La instal·lació d’ALDI a la nostra vila 
és un bon exemple de la cooperació entre l’Administració (la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament) i la iniciativa privada 
(el promotor del polígon i la multinacional alemanya).
D’altra banda, la posada en marxa del Centre Tecnològic 
Comunitari ha de significar també un revulsiu econòmic 
per a Masquefa. El centre disposa d’un viver d’empreses que 
acollirà persones emprenedores, empreses de nova creació, 
autònoms sense seu social i empreses del municipi que vulguin 
rebre assessorament tècnic o disposar de diversos espais i 
serveis. L’objectiu, doncs, és potenciar el creixement del teixit 
empresarial a la vila.
I en aquest context també d’altres iniciatives resulten 
interessants, com la primera edició de Les botigues al carrer, 
que acabem de celebrar amb una participació d’una vintena de 
comerços i un miler de visitants. L’excel·lent resposta que ha 
tingut aquesta primera edició ja ens fa pensar en repetir-la en 
properes ocasions.
Grup Municipal de Convergència i Unió

EL DRET DE PODER 
EXPRESSAR-NOS
El grup municipal socialista durant un any ha 
renunciat a aquest espai per reivindicar el que 
nosaltres considerem un dret: escriure en tots 

els exemplars de Masquefa Batega. Després d’un any, veiem que 
l’equip de govern no canvia d’actitud, entenem que ja els hi va 
bé no tenir la nostra opinió, que no la volen, encara que hi ha 
un regidor del govern que diu que no hi escrivim per “mandra”, 
però considerem que els vilatans, tant els que ens van elegir 
com els altres, hi tenen dret.No entenem ni entendrem que 
el butlletí es pugui dir “municipal” i no es permeti manifestar 
l’opinió de tots els regidors, només els de l’equip de govern. 
Potser li haurien de canviar el nom per “Butlletí del Govern”.I 
encara entenem menys que es doni l’oportunitat d’opinar a 
tots els vilatans però als grups de l’oposició no. Des del grup 
municipal socialista hem fet arribar la nostra queixa al Síndic de 
Greuges ja que considerem justa la nostra reivindicació i aquest 
és el defensor dels vilatans enfront de les administracions.

A partir d’ara utilitzarem aquest espai per explicar als vilatans 
les propostes que fem des de l’oposició a l’equip de govern i que 
fins ara no han estat acceptades, com les mesures per ajudar als 
vilatans a fer front a la crisi i en el mateix sentit l’orientació que 
havia de tenir el pressupost per minimitzar els seus efectes. Ni 
cas, apugem les escombraries un 39% tot i tenir 800.000€ de 
l’abocador, i el pressupost és ple d’obres de cara a la galeria i les 
partides destinades a les persones cada vegada baixen més quan 
en aquests moments la demanda augmenta.
L’equip de govern pot pensar que amb aquest canvi per part 
nostra han assolit un triomf, res més lluny de la realitat. El triomf 
és dels vilatans que ens han demanat escoltar la nostra veu i és 
just que ho fem, nosaltres som regidors pels vots dels vilatans i 
vilatanes i ens devem a les seves demandes. Estem oberts a les 
propostes que ens feu i si creieu que hem d’utilitzar aquestes 
poques ratlles cada tres mesos d’una altra manera així ho 
farem.
Grup Municipal Socialista de Masquefa
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El grup d’ERC no utilitzarà aquest espai de 
comunicació fins que tingui l’oportunitat de 
fer-lo servir cada cop que s’edita la revista 
municipal i no cada tres mesos. Creiem que 
aquest grup de govern no respecta l’apartat 

19 de la Declaració Universal dels Drets Humans i retalla la 
llibertat i els drets d’expressió, d’opinió i la participació en uns 
mitjans públics. Discrimina i retalla el legítim dret democràtic 
dels partits de l’oposició. 
Grup Municipal d’Esquerra

Queridos masquefinos y masquefinas, la 
crisis que tenemos no es ni del mundo 
ni de los bancos, en la medida en que el 
único responsable es el Govern tripartit de 
Catalunya que tenemos y así lo expondré 
desde mi punto de vista.
En el mundo hay dos sistemas económicos: 

el sistema económico socialista, en que todo del pueblo y para 
el pueblo, cosa que a corto plazo supone que el Gobierno es el 
más rico y el pueblo cada día es más pobre, que es precisamente 
lo que pasa ahora, pero a largo plazo el Gobierno también se 
hunde. Y luego está el sistema liberal, en el que cada día el 
pueblo es más rico y el Gobierno también es más rico, pero sin 
intervenir tanto en la vida cotidiana de las personas.
A la gente que trabajamos, ¿qué nos supone el sistema 
económico socialista o el sistema liberal? A nosotros, la 
gente trabajadora, nos la repanpinfla, nos da lo mismo, que la 
fundación de acero se llame Rivera S.A. que Fundación Estatal 
Baix Llobregat, siempre que tengamos un sueldo y cobremos a 
final de mes. El Govern tripartit que tenemos son todos unos 
“iluminados” y aun queriendo ir más lejos han cogido los dos 
sistemas económicos y caminan juntos.
Supongan ustedes que cada sistema económico es un caballo 
y estos “iluminados” cogen las riendas de los dos caballos y 
se suben colocando un pie en cada uno de los lomos de los 
caballos; entonces ¿qué pasaría si el de la izquierda se adelanta? 
Pues que el Govern cae. ¿Y si se adelanta el de la derecha? Pues 
que el Govern igualmente cae. Pero este Govern tripartit está 
lleno de “iluminados” que han pensado o se han acordado de 

aquello de la memoria antigua de la “falange” y les han puesto 
el yugo a los dos caballos para que ninguno de ellos se adelante 
o se atrase y, así, estos “iluminados” pueden caminar tranquilos 
encima de los dos sistemas económicos. Pero lo que no sabían 
es que los caballos pueden desbocarse y salir corriendo, que 
es lo que ha pasado. Y cuando han visto estos “iluminados” que 
les venía delante un precipicio han tirado de las riendas con 
todas sus fuerzas y al pararse en seco, ¿qué ha pasado con el 
Gobierno? Pues que ha saltado por encima de las cabezas de 
los dos caballos, quedando suspendido en el aire y enganchado 
a las riendas y mirando a los dos sistemas económicos.
Ahora el Govern tripartit tiene que elegir entre el sistema 
económico de la derecha, más productivo, o el de la izquierda, 
que va a la ruina. Ustedes se preguntarán por qué el sistema 
económico liberal es más productivo y el socialista nos lleva a 
la ruina. Muy sencillo. Mientras que el sistema liberal se basa en 
lo que es capaz cada persona; cuánto más capacidad se tenga 
más trabajo y más se gana; el sistema económico socialista se 
basa no en las capacidades de cada persona sino en una sopa 
de letras y números. En consecuencia podrán preguntarse 
qué es una sopa de letras y números. Para responder cojan 
el abecedario y numérenlo del 1 A a la Z, teniendo la A 1 
punto y Z 27. Comprobarán que (trabajador) (sabiduría) como 
máximo llegaba a los 100 puntos. Sin embargo si una persona 
es (lameculos, inútil y mentiroso) obtiene hasta 153 puntos. 
Moraleja: ésta es la papeleta que tiene el Govern en su puesta 
paro y miseria.
Grup Municipal del Partit Popular

Catalunya

Desde Entesa per Masquefa queremos 
contestar a un vecino que en el 
pleno ordinario del 12 de febrero 

2009, nos pidió que explicásemos el voto negativo que 
dimos a la construcción de la ampliación del ambulatorio. 
El estado creó un fondo estatal de inversión y un fondo 
especial para la dinamización de la economía y el empleo y al 
Ayuntamiento de Masquefa le correspondió una financiación 
máxima de 1.371.128,00 euros y la ampliación del ambulatorio 
está dentro de las tres obras que el equipo de gobierno decidió 
hacer con este dinero. Dicho esto, y estando muy satisfechos 

de que este dinero venga a nuestro pueblo y “dé trabajo” a los 
parados, que cada vez son más, y sabiendo que la ampliación es 
necesaria dados los problemas que tenemos en él, y sabiendo 
que la ampliación se va a hacer igualmente ya que son mayoría, 
el voto de la Entesa fue en contra porque si ya se hubiese hecho 
el ambulatorio nuevo, este dinero se podría haber empleado en 
otras necesidades. Nuestro voto fue en contra, reivindicando 
que todos nosotros, que todo el pueblo de Masquefa, queremos 
y necesitamos el ambulatorio nuevo YA!!!  
Grup municipal d’Entesa per Masquefa

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
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NOM: Colla de Diables Pixafocs i 
Cagaspurnes
ANY DE CREACIÓ: 11 de setembre 
de 1994
CATEGORIA: Cultura Popular i 
Tradicional Catalana
FINALITAT: divulgació, sense afany de 
lucre, de ball de diables i alhora del seu 
esperit burleta, criticaire, cínic i abrasiu

ACTIVITAT: ball de diables, 
classes de tabals infantils, grup de 
malabars i realització d’espectacles
INTEGRANTS: 35
adreça: Recinte Rogelio Rojo
tel.: 663 009 915
e-mail: 
pixafocsicagaspurnes@gmail.com

A la Colla de Diables Pixafocs i Cagaspurnes de Masquefa els mou una única passió: que tothom, grans 
i petits, puguem gaudir de la gran festa del foc, una de les tradicions amb més història i seguidors a casa 
nostra. La colla va iniciar l’activitat el 1994. Aquest any celebrarà el quinzè aniversari. I ho farà amb una de 
ben grossa: un cap de setmana diabòlic. Hi haurà tallers a les tardes, correfocs a la nit i concerts.
Vestits amb la seva diabòlica indumentària, i equipats amb forques fumejants, els Pixafocs i Cagaspurnes 
animen les principals festes de la vila amb la seva espectacular pluja de foc. Així, la colla fa correfocs per 
la Festa de Sant Isidre, la Festa Major i la Fira de la Infància. En els grans correfocs el grup desplega tot 
el seu arsenal: una vintena de diables, una desena de tabals i cinc malabaristes. Tots ells encapçalats per 
l’atemoridor Drac Bufut. Dissenyat per l’artista Dolors Sans el 2001, és l’únic drac de tot Catalunya que es 
porta dret com un gegant. Carregat de “carretilles” i “titans”, Bufut espanta amb les seves flames tothom qui 
s’atreveix a acostar-s’hi. En aquests correfocs la colla també treu al carrer El Paso, una original estructura 
que, fidel a l’esperit burleta dels diables, vol ser una sàtira de les processons. Damunt s’hi instal·la el diable 
més diabòlic de tots: el Gran Cabró. En un d’aquests espectacles la colla pot arribar a fer petar fins a 800 
carretilles i 200 titans, a més d’unes quantes cascades.
No només els masquefins i masquefines han hagut de córrer davant dels Pixafocs i Cagaspurnes. La colla ha 
estat convidada a nombroses poblacions dels Països Catalans per posar la por al cos als seus habitants.
A més de correfocs i espectacles, la colla duu a terme també altres activitats. Així, fa classes de tabals 
per a infants de 5 a 7 anys i de 8 i 9. Les famílies interessades poden escriure al correu electrònic 
pixafocsicagaspurnes@gmail.com Els tabals infantils acompanyen els adults en alguns espectacles. La colla 
també té un grup de malabars.
Ara l’entitat vol ampliar la plantilla. Per això fa una crida a totes aquelles persones que vulguin formar-ne part, 
fins i tot a gent de disciplines com el teatre o la dansa que puguin aportar coses noves als espectacles.
Una de les activitats que més feina dóna a la colla és la fabricació de tota mena de sorprenents artefactes 
de pirotècnia. Els diables s’espremen les neurones per inventar objectes que escupen foc. Destaquen “el 
rostidor” (una gàbia de dos metres i mig envoltada de “carretilles”), “la bicicleta de foc” (amb 14 punts de 
foc i un crani de vaca al manillar) o “l’antena” (que ha deixat de rebre el senyal de TV per passar a treure 
foc per quaranta sortides diferents).  

Pixafocs i Gagaspurnes, l’entitat 
més diabòlica de Masquefa

 “La pluja de foc dels diables de Masquefa anima les principals 
festes de la vila; la colla també ha estat convidada a diverses 

localitats dels Països Catalans”


