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Tota persona que resideix en el municipi 
té el dret i el deure d’estar inscrita en 
el padró d’habitants de l’Ajuntament, 
independentment de la seva nacionalitat 
i de si disposa del permís de residència. 
Totes les dades proporcionades al padró 
són confidencials i donen dret tant a 
programes de protecció social com 
d’educació, habitatge, assistència sanitària... 
També constitueix una prova d’acreditació 

d’estància en el país per a totes aquelles persones que facin sol·licituds de regularització. 
Per a empadronar-se cal dirigir-se a l’Ajuntament (C/ Major, 93) de dilluns a divendres, de 
9 del matí a 2 del migdia. Els ciutadans de nacionalitat espanyola han de portar el DNI. 
Si es tracta de menors que no tenen DNI, el llibre de família. Pel que fa a les persones 
estrangeres, els ciutadans de la Comunitat Europea han de dur el NIE, acompanyat del 
DNI del seu país i/o el passaport, i la targeta de residència vigent. Els estrangers de 
la resta de països han de portar el passaport o la targeta de residència. En tots els 
casos és necessari presentar el títol de propietat (amb el darrer rebut de l’IBI i/o cèdula 
d’habitabilitat) o el contracte de lloguer amb el darrer rebut (es pot acompanyar amb 
rebuts d’aigua, llum, gas, telèfon...). 
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SABÍEU QUE...

EL SERVEI D’EMPADRONAMENT

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 062
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 52 52
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

Sigueu reservats amb els desconeguts 
• 

i eviteu donar-los informació tant 

personalment com per telèfon.

No proporcioneu informacions 
• 

relacionades amb els vostres costums 

(amb qui es conviu, ingressos que es 

tenen, entitat bancària amb la que 

treballeu, si marxeu de vacances, si 

la vostra casa disposa de mesures de 

seguretat...)
No informeu a persones desconegudes 

• 
de la vostra situació familiar o de les 

vostres pertinences.

No deixeu entrar mai persones 
• 

desconegudes a casa.

Sospiteu de possibles premis, enquestes 
• 

telefòniques o recomanacions.

Eviteu trucar a números de telèfon 
• 

amb tarifes especials. (Són els que 

comencen per 803, 806, 807 i 907)

No doneu mai cap dada personal per 
• 

telèfon (núm. de DNI., núm. de compte 

o targeta de crèdit….)

Davant de qualsevol dubte o sospita 
• 

consulteu amb la Policia Local, els 

Mossos d’Esquadra o  l’Ajuntament.

Consells de 
seguretat

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 21. El fitxer municipal d’entitats
És el registre on s’inscriuen les 
associacions, grups estables  i 
fundacions que tinguin el seu 
àmbit d’actuació principal a la vila. 
S’estén per grup estable l’agrupació 
de més de tres persones que es 
comprometen a posar en comú 
recursos econòmics i/o personals, 
sense ànim de lucre, amb l’objectiu 
d’assolir determinada finalitat 
d’interès general sense haver d’estar 
inscrites al Registre d’associacions 
de la Generalitat de Catalunya o del 
Ministeri de l’Interior o qualsevol 
altre de funcions similars.

Participa en els 
assumptes 
municipals
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El Centre Tecnològic Comunitari (CTC), 
un dels projectes més ambiciosos de 
Masquefa, s’inaugurarà oficialment el 
divendres 8 de maig a la tarda. Entre els 
actes que s’han organitzat destaca una 
jornada de portes obertes i l’actuació 
de diverses entitats masquefines. 
L’objectiu és que la inauguració del 
CTC esdevingui una gran festa popular.
Les portes obertes permetran a tots 

els vilatans i vilatanes que ho desitgin 
conèixer a fons les noves instal·lacions. 
En les darreres setmanes l’Ajuntament 
ja ha fet visites guiades a les entitats, 
les empreses i els comerços perquè 
coneguin els serveis que els ofereix el 
nou centre tecnològic.
Abans de les portes obertes tindrà 
lloc el protocol·lari tall de cinta i 
els parlaments de les autoritats. La 

inauguració es tancarà al vespre amb 
un fi de festa amb  l’actuació de La 
Coral l’Alzinar i la projecció d’un 
emotiu audiovisual sobre la història de 
la Fàbrica Rogelio Rojo. El punt final a 
la celebració el posarà un espectacular 
piromusical.
A la inauguració hi estan convidats tots 
els vilatans i vilatanes. L’Ajuntament 
també ha convidat representants de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona, així com tots els alcaldes 
de la comarca de l’Anoia, ja que el 
CTC neix amb l’objectiu de convertir-
se en un autèntic referent en l’àmbit 
de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació més enllà de Masquefa.

ACTUALITAT

EL CTC S’INAUGURARÀ EL 8 DE MAIG

El CTC ja fa setmanes que va iniciar la 
seva activitat. Ja acull el servei de lliure 
navegació a Internet i els nous cursos de 
Masquef@ula. 
A més, també s’hi han instal·lat les cinc 
empreses que han obtingut un despatx de 
lloguer mitjançant la convocatòria pública 
de l’Ajuntament (Merlot 1998 SL, Grup 
TDE Gamper Sport, Inizia Soluciones 
de Negocio SL, ÆIO Enginyers SL i 
aTotArreu.com SCP).

El Centre Tecnològic Comunitari acull 
quatre grans serveis:

· Masquef@ula: un espai de formació i 
ús lliure de les TIC

. El viver d’empreses Masquef@
ctiva: que acull persones emprenedores, 
empreses de nova creació, autònoms 
sense seu social i empreses del municipi 
que vulguin rebre assessorament tècnic o 

disposar d’espais i serveis.

. L’hotel d’entitats Masquef@ctiva: 
un espai obert a les entitats i associacions 
sense ànim de lucre, on poden disposar 
d’un conjunt de recursos per desenvolupar 
la seva activitat. 

. El Servei Local d’Ocupació: 
un servei d’informació, orientació i 
assessorament per a la recerca de feina.

ES FARÀ UNA JORNADA DE PORTES OBERTES A LES INSTAL·LACIONS

19.30h:  ACTE OFICIAL 
D’INAUGURACIÓ

tall de cinta• 

parlaments de les autoritats• 

20h:  PORTES OBERTES 
I ACTUACIÓ D'ENTITATS 
MASQUEFINES

21.30h: FI DE FESTA

actuació de La Coral l’Alzinar• 

projecció d’un audiovisual sobre la • 
història de la Fàbrica Rogelio Rojo

espectacle piromusical• 

UN REVULSIU ECONÒMIC I SOCIAL

PROGRAMA 
D’ACTES
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ACTUALITAT

Els estatus de la Mancomunitat Intermunicipal 
de La Beguda Alta es van aprovar per una 
àmplia majoria dels 37 regidors que en total 
integren els 3 ajuntaments. Així, van votar-
hi a favor 31 regidors. Els 5 representants 
de CiU a  Sant Llorenç van abstenir-se, i el 
representant del PP a Masquefa va votar-hi 
en contra.
Després de l’aprovació inicial dels estatuts 
s’obre un període d’informació pública de 
trenta dies perquè tothom pugui presentar 
les al·legacions oportunes. Els estatuts es 
van publicar al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i estan exposats en els taulells 
d’edictes dels tres ajuntaments. El termini 
per presentar al·legacions acaba el 25 de 
maig. També s’han enviat als tres Consells 
Comarcals perquè n’emetin el seu informe. 
La darrera paraula la té el Departament de 
Governació de la Generalitat, que haurà de 
fer les observacions de legalitat del text. 
Si supera la supervisió del Govern català, 
finalment els plens dels tres ajuntaments 
podran aprovar definitivament els estatuts.
Durant l’assemblea, que va comptar amb 
la participació de nombrosos begudencs 
i begudenques, els tres alcaldes (Xavier 
Boquete, de Masquefa, Enric Carbonell, de 
Sant Esteve, i Àlex Jover, de Sant Llorenç) 
van coincidir a destacar “la voluntat dels 
ajuntaments de col·laborar decididament 
per solucionar les mancances en els serveis”. 
En opinió dels tres polítics, La Beguda inicia 
“una nova etapa”. Boquete va ressaltar 
“l’oportunitat” que suposa la futura creació 
de la Mancomunitat, tot i que va concloure 
que “la solució final ha de ser que La Beguda 
pertanyi a un sol municipi, fet que no hem 
de decidir els polítics sinó la gent de La 
Beguda”.

HISTÒRIC PAS CAP A LA MANCOMUNITAT DE LA BEGUDA

Els regidors dels ajuntaments de Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons, reunits 
en assemblea, van aprovar inicialment, el 27 de març, els estatuts que hauran de regir la futura 
Mancomunitat de la Beguda. Es tracta d’un fet històric, ja que aquest nou òrgan ha de permetre 
millorar els serveis que aquests tres ajuntaments presten als begudencs i begudenques

SERVEIS QUE PRESTARÀ ÒRGANS DE GOVERN

UNA SITUACIÓ COMPLEXA
La Beguda viu una situació de gran complexitat. És un nucli de població que 
depèn administrativament de tres municipis i tres comarques: Masquefa (Anoia), 
Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) i Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès). 
Fets com que un mateix carrer, plaça pública o casa pertanyin a la vegada a més 
d’un municipi han dificultat històricament la prestació de serveis bàsics com per 
exemple la neteja viària o la recollida d’escombraries, a la vegada que han complicat 
també la realització de gestions per part del veïns davant les administracions.

La Mancomunitat tindrà dos òrgans de 
govern:
 
·L’Assemblea General: és l’òrgan 
suprem de govern i administració de 
la Mancomunitat i estarà integrada 
per 9 representants polítics (3 de cada 
ajuntament) i 3 representants veïnals de 
La Beguda, amb veu però sense vot. La 
representació veïnal estarà integrada 
per un membre designat per l’AMPA, un 
altre designat per la Societat Recreativa 
Unió Begudenca i un tercer designat per 
l’Associació de Vilatans de la Beguda.
· La Junta de Govern: l’administració 
de la Mancomunitat recau en la Junta de 
Govern, formada per un president i dos 
vicepresidents, elegits per l’Assemblea 
General.

D’acord amb els estatuts, la futura 
Mancomunitat prestarà els següents 
serveis:

Recollida domiciliària •	
d’escombraries

Abastament domiciliària •	
d’aigua potable

Enllumenat públic•	

Xarxa de clavegueram•	

Pavimentació i •	
manteniment de les vies 
públiques

Educació i sanitat•	

Qualsevol altre prestació •	
de servei que es consideri 
necessari
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ACTUALITAT

EL CASAL D’ESTIU AQUEST ANY L’ORGANITZA L’ AJUNTAMENT

El Casal d’Estiu oferirà als infants d’entre 
4 i 12 anys (els nascuts entre el 1997 i 
el 2005) la possibilitat de fer activitats 
de lleure a prop del seu entorn habitual 
en una època de l’any especial. A més, en 
els últims anys aquests casals han volgut 
respondre a una demanda social i ajudar 
a fer compatibles els horaris laborals de 
les mares i els pares amb la imprescindible 
atenció als fills i filles durant els períodes 
de vacances escolars.
En el Casal d’Estiu els nens i nenes podran 
fer activitats educatives i lúdiques de 
qualitat, com per exemple racons de jocs, 

jocs esportius, gimcanes, tallers d’expressió 
corporal i d’expressió artística, noves 
tecnologies, piscina, sortides i excursions, 
entre d’altres. Mitjançant aquestes activitats 
els infants treballaran valors com l’amistat, 
el treball en equip, la cultura de la pau, la 
igualtat o la solidaritat.

Dos casals
Es faran dos casals, un al CEIP Font del 
Roure de Masquefa i un altre al CEIP 
Francesc Mata i Sanghés de La Beguda Alta.  
El Casal d’Estiu es durà a terme en dos 
períodes: del 29 de juny al 31 de juliol, i del 

31 d’agost al 10 de setembre. L’horari serà 
de dilluns a divendres de 9 a 13h.
 S’establiran serveis complementaris que 
ampliaran aquest horari en funció de les 
necessitats de cada família: acollida de 8 a 
9h, menjador de 13 a 15h, i casal de tarda 
de 15 a 17h. 
Es poden triar les dates que millor s’ajustin 
a les necessitats de les famílies en funció als 
tres blocs proposats, que són indivisibles. 
(bloc 1: del 29 de juny al 17 de juliol; bloc 
2: del 20 de juliol al 31 de juliol; bloc 3: 
del 31 d’agost al 10 de setembre). Es pot 
escollir més d’un bloc. 

CASAL de MATÍ de 9 a 13h.

Dates Preu 
Preu amb el 

50% de
bonificació

BLOC 1: del 29 de juny al 17 de juliol de 2009 181,50 € 90,75 €

BLOC 2: del 20 de juliol al 31 de juliol de 2009 
(excep. el 22 i el 23 Festa local)

96,80 € 48,40 €

BLOC 3: del 31 d’agost al 10 de setembre de 2009 108,90 € 54,45 €

CASAL de TARDA de 15 a 17h.

(aquesta activitat complementa la del matí, no poden haver inscripcions només de tarda, ni 
de forma esporàdica)

BLOC 1: del 29 de juny al 17 de juliol de 2009 28,50 €

BLOC 2: del 20 de juliol al 31 de juliol de 2009 
(excep. el 22 i el 23 Festa local)

15,20 €

BLOC 3: del 31 d’agost al 10 de setembre de 2009 17,10 €

ACOLLIDA MATÍ de 8 a 9h. (usuaris fixes)

BLOC 1: del 29 de juny al 17 de juliol de 2009 54,00 €

BLOC 2: del 20 de juliol al 31 de juliol de 2009 
(excep. el 22 i el 23 Festa local)

28,80 €

BLOC 3: del 31 d’agost al 10 de setembre de 2009 32,40 €

MENJADOR de 13 a 15h. (usuaris fixes)

BLOC 1: del 29 de juny al 17 de juliol de 2009 97,50 €

BLOC 2: del 20 de juliol al 31 de juliol de 2009 
(excep. el 22 i el 23 Festa local)

52,00 €

BLOC 3: del 31 d’agost al 10 de setembre de 2009 58,50 €

L’Ajuntament aporta 35.543 € per abaratir-ne el cost i ajudar les famílies

Aquest any el Casal d’Estiu en horari de 
matí comptarà amb una bonificació del 50% 
sobre el cost del Casal, de la qual se’n podran 
beneficiar tots els nens/es empadronats a 

Masquefa i als nuclis de La Beguda Alta i 
La Beguda Baixa. La reducció del preu és 
possible perquè l’Ajuntament organitza 
directament per primer cop l’activitat i 

Preus	i	bonificacions

Aquests serveis complementaris no tenen bonificació.

assumeix una important part del cost real 
amb una aportació de 35.543 euros. El 
Casal d’Estiu en horari de matí és el que 
concentra la majoria dels participants. El 
Consistori també assumeix el manteniment 
de les instal·lacions on es faran les activitats 
i cedeix equipaments com el CTC, el 
poliesportiu o la biblioteca. 
En horari de matí també es podran beneficiar 
d’una bonificació del 10% les famílies 
nombroses (-10% per cada membre inscrit) 
o les famílies que inscriguin més d’ un fill/a 
(-10% a partir del segon fill/a inscrit). 

Les inscripcions, al maig
Les inscripcions es podran fer de 
l’11 al 22 de maig a l’Àrea de Serveis 
Personals de l’Ajuntament (C/
Crehueta, 33). L’horari és de dilluns a 
divendres al matí (de 9.20h a 12.30h) i 
els dilluns i els dijous també a la tarda 
(de 17 a 19h).  
La informació més concreta arribarà a 
les famílies a través de les escoles de 
Masquefa i La Beguda Alta, es podrà 
consultar a la web de l’ Ajuntament o 
recollir a l’ Àrea de Serveis Personals 
a partir del 4 de maig.

Voleu fer de monitors?
Les persones interessades a formar 
part de l’equip de monitors i monitores 
del Casal d’Estiu han d’enviar el 
currículum vitae a lacanalla@lacanalla.
com fins al dia 8 de maig.



MASQUEFA batega     6

laboral. La delegació lituana va ser a 
l’Anoia tres dies, durant els quals es van 
fer diverses jornades de treball polítiques 
i tècniques. També van visitar empreses 
anoienques i es van reunir amb entitats 
socioeconòmiques.

NOTÍCIES

El Centre Tecnològic Comunitari va 
acollir una jornada de treball política 
i tècnica entre representants de set 
consells comarcals i una delegació de la 
ciutat de Kaunas (a Lituània). La jornada 
s’emmarcava en el projecte Switch, una 
iniciativa del Consell Comarcal de l’Anoia 
per generar nova ocupació. En el projecte 
Switch hi participen l’Anoia, l’Alt Penedès, 
el Bages, el Baix Penedès, el Lluçanès, el 
Garraf i la Segarra. Kaunas n’és el soci 
internacional.
La delegació lituana l’encapçalaven les 
regidores Birute Krapauskiene i Rimute 
Prieveliene. A més de responsables polítics 
i tècnics de les set comarques a la reunió 
van ser-hi també representants del Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
i de la Diputació de Barcelona.
La sessió va servir perquè representants 
polítics i tècnics d’aquestes set comarques 

poguessin compartir  experiències socials, 
laborals i econòmiques amb la delegació 
de Lituània, un territori amb moltes 
similituds amb Catalunya.  L’objectiu és 
que aquest intercanvi permeti millorar 
les polítiques d’ocupació i d’inserció 

Curs	per	formar	personal	qualificat	per	treballar	al	comerç

Xerrades per als 
empresaris

De l’11 de maig al 5 d’octubre es farà un 
Curs de comerç  a Piera que vol donar 
resposta a la necessitat del sector comercial 
de disposar de personal qualificat i que 
s’adreça a persones de l’Anoia Sud, entre 
aquestes els masquefins i masquefines. Es 
tracta d’una actuació del programa Anoia 
Activa, una iniciativa liderada pel Consell 
Comarcal per millorar la competitivitat 
del mercat laboral i crear nous llocs de 
treball.
El curs s’adreça a dones en situació 
d’atur i que no disposen d’un nivell de 
qualificació, a persones en risc d’exclusió 
social, a persones nouvingudes de països 

extracomunitaris i que van arribar a 
l’Anoia fa menys d’un any, i a dones amb 
risc de patir violència masclista.
L’objectiu és formar les persones 
participants per ajudar-les a trobar feina en 
un sector que està a l’alça, el del comerç, 
i que es preveu que pot crear ocupació 
a la comarca. També es vol donar suport 
als emprenedors que vulguin crear el seu 
propi negoci.
En total el curs consta de 310 hores, que 
s’impartiran de dilluns a divendres, de 9 a 
11 del matí. 
Per a més informació truqueu al Servei 
d’Ocupació de Masquefa (93 772 78 28).

Trobada internacional per buscar noves maneres de crear ocupació

La Unió Empresarial de l’Anoia ha 
fet a Masquefa dues xerrades per a 
empresaris i empresàries. 
Les conferències han donat resposta 
a les necessitats que les persones 
emprenedores tenen en aquests 
temps de crisi econòmica. 
Així, el 15 d’abril el CTC va acollir 
la xerrada “Productivitat i reducció 
de costos”, en què es va  ensenyar a 
incrementar la competitivitat de les 

empreses mitjançant la millora de la 
productivitat, entesa com a eina per 
rebaixar costos, i augmentar el valor 
afegit dels productes sense necessitat 
d’inversions. 
A més, per al 30 d’abril estava 
prevista la conferència “Recobrament 
d’impagats”, a càrrec de l’advocat 
Josep Pallejà, de l’empresa Capital 
Return. 
En l’acte es van explicar diverses 
eines de prevenció de la morositat, les 
gestions extrajudicials davant  casos 
d’impagament i els procediments 
judicials.

Continguts Î

Estratègia i Ocupació (E+O)• 

Català• 

Tècniques de venda• 

Interculturalitat• 

Informàtica. • 

Competències cognitives• 

Marc legal laboral• 

Mobilitat geogràfica i entorn• 
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NOTÍCIES

El CRARC col·labora en dos nous 
llibres educatius per a infants

El Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya 
(CRARC) ha col·laborat en l’edició d’una col·lecció de llibres 
per a infants (“Fauna en perill”) sobre espècies amenaçades o 
en perill d’extinció. Els dos primers títols (“La salamandra” i 
“La tortuga”) els ha redactat l’equip tècnic científic del CRARC. 
Elisenda Queralt, Joaquim Soler i Albert Martínez han elaborat 
els textos des del punt de vista de la biologia i la conservació, 
però pensant que s’adrecen a nens i nenes d’entre 7 i 10 anys.

Un espectacle al carrer ensenya 
a separar els residus a casa
La plaça de l’Estació i la Rogelio Rojo van ser els dies 4 i 18 d’abril els 
escenaris d’un original espectacle que pretén fomentar la recollida 
selectiva del vidre, el paper/cartró i els envasos. Aquests espectacles 
formen part de la campanya “A l’Anoia reciclem; fes-ho per tu, fes-
ho per tots”, impulsada pel Consell Comarcal.  Les representacions 
van anar a càrrec de dues actrius i van atraure els vilatans i vilatanes 
que a aquella hora es trobaven a la plaça de l’Estació i a la Rogelio 
Rojo. L’espectacle escenifica la història d’una nena que explica a 
una dona que la bossa d’escombraries no es pot fer de qualsevol 
manera i que cal separar els residus domèstics.
Bosses per al reciclatge
Durant les  ‘performances’ es van repartir entre els vilatans i 
vilatanes packs de tres bosses dissenyades específicament per a 
la recollida del vidre, el paper/cartró i els envasos. Cadascuna de 
les bosses s’identifica amb un color propi (verd, groc i blau), els 
mateixos dels contenidors on s’han de dipositar aquests residus. 
Amb aquestes bosses els vilatans i vilatanes poden separar els 
residus a casa i després deixar-los al contenidors situats al carrer. En 
total es repartiran 5.000 packs de bosses entre els trenta municipis 
anoiencs on es duu a terme la campanya.

El 6 de juny, última representació

Millores per preservar el 
Cementiri Vell

L’Ajuntament ha instal·lat una tanca a l’accés al fossar del Cementiri 
Vell per evitar que hi accedeixin persones amb gossos i hi provoquin 
desperfectes. En les darreres setmanes el Consistori havia rebut 
queixes de vilatans que denunciaven que alguns animals hi havien fet 
destrosses.  Amb aquesta actuació l’Ajuntament vol garantir que es 
preservi aquest espai. A més, properament es netejarà i es millorarà 
l’esplanada del Cementiri Vell i s’hi instal·laran diversos bancs per 
als veïns i veïnes que acostumen a passejar per aquest entorn.

Consells per a la revisions de gas

Davant les consultes de vilatans i vilatanes respecte a revisions 
de gas efectuades en domicilis aquestes darreres setmanes, 
l’Ajuntament informa:

Hi ha empreses homologades que ofereixen el servei • 
de revisió de les instal·lacions de gas butà i propà dels 
domicilis. Quan es té coneixement que una empresa està 
oferint aquests servei és requerida per l’Ajuntament 
perquè presenti tota la documentació que acredita que està 
autoritzada a fer les revisions. 

En la societat de lliure mercat on ens trobem cap organisme • 
públic no pot impedir la lliure competència de les empreses 
i, per tant, de les seves activitats sempre que no incorrin en 
il·legalitats.

L’usuari té dret a escollir lliurement l’empresa que ha • 
de fer-li el manteniment, a demanar un pressupost abans 
dels treballs i a rebutjar-lo o acceptar-lo, i signar o no 
un contracte de manteniment. Ningú no està obligat a 
contractar el servei que aquestes empreses li ofereixen a 
domicili; poden escollir qualsevol instal·lador homologat 
per fer les revisions periòdiques de les instal·lacions.

La campanya “A l’Anoia reciclem, fes-ho per tu, fes-ho per tots” 
continuarà el dissabte 6 de juny amb la representació d’un últim 
espectacle durant la Fira de la Infància i la Joventut. Després de 
la representació també es repartiran més packs de bosses de 
colors perquè els vilatans i vilatanes puguin separar a casa el 
vidre, el paper/cartró i els envasos.

Reclamacions per les factures 
de la llum del gener

L’Ajuntament ha fet arribar a la companyia elèctrica 
Endesa les 787 signatures que han recollit els veïns 
i veïnes de Masquefa en desacord amb la factura 
de la llum del mes de gener, pel que fa a la lectura 
estimada i/o real. El Consistori també ha reclamat a la 
companyia que solucioni les irregularitats produïdes i 
que prengui les mesures perquè no tornin a repetir-
se. Nombrosos rebuts de la llum del gener del 2009 
van facturar irregularment energia consumida a final 
de 2008, aplicant en part les noves tarifes, més cares, 
vigents des de començament d’aquest any, segons que 
han denunciat associacions de consumidors.
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Màster class del ballarí més ‘famós’

NOTÍCIES

Segon festival 
musical Oh!Blong

El popular ballarí Juan Carlos Verdú va ser el 20 d’abril a Masquefa 
amb motiu del Dia Internacional de la Dansa. Verdú, conegut 
especialment per la seva participació en la primera edició del 
programa televisiu “Fama ¡A bailar!” del canal Cuatro, va fer 
dues màster class a la Sala Polivalent de la Rogelio Rojo: una per 
a infants i una altra per a joves i adults.
Verdú va ser convidat per l’entitat Dansa Masquefa, creada 
recentment per promoure la dansa al municipi. L’organització de 
les activitats del Dia Internacional de la Dansa va ser precisament 
la primera celebració que organitza l’associació al municipi i va 
obtenir una bona resposta vilatana.

A més de les dues màster class a càrrec de Juan Carlos Verdú, 
també es va fer una altra classe de dansa, aquesta gratuïta, 
oberta a tothom. La sessió va anar a càrrec de la nova Escola 
de Dansa Noemí Rubira, que acaba d’obrir portes a Masquefa. 
La van impartir la mateixa Noemí Rubira, Noemí Alarcón i Sílvia 
Mas. El programa del Dia Internacional de la Dansa va incloure 
també un dinar popular amb una vuitantena de persones. A la 
nit es va fer una gran festa a la Rogelio Rojo, amb l’actuació d’un 
DJ, que va atraure gairebé 300 persones. La celebració del Dia 
Internacional de la Dansa va comptar amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

El televisiu Juan Carlos Verdú celebra el Dia Internacional de la Dansa a Masquefa

Masquefa tornarà a gaudir el 9 de maig 
de la música en directe gràcies al segon 
festival Oh! Blong una iniciativa que vol 
ser una plataforma perquè els músics 
catalans emergents puguin presentar els 
seus treballs i propostes més innovadores. 
El festival començarà a les 6 de la tarda, a la 
plaça de l’Estació, amb el concert del grup 
Don Simon & Telefunken. A partir de les 11 
de la nit Oh! Blong es traslladarà al Recinte 
Rogelio Rojo, on hi haurà actuacions fins a 
la matinada. Pujaran a l’escenari els grups 
Anímic+Asmàtik, Oliva trencada, Le Petit 
Ramon, Indigna i Amon RA.

107.9 FM, nou dial 
de Ràdio Masquefa

Els nens i nenes de 2 i 3 anys de l’escola 
bressol La Baldufa van participar els dies 
20 i 21 d’abril en dues classes pràctiques 
d’educació viària impartides per la Policia 
Local. Els infants no van tenir cap por a 
pujar a les bicicletes i fer el circuit que es 
va habilitar al pati del centre. Aquesta és 
la primera vegada que es fa una activitat 
d’aquestes característiques a infants 
tan petits. L’activitat s’emmarca en el 
programa d’educació viària que la Policia 
duu a terme a tots els centres educatius 
de la vila.

Els més petits 
s’enfilen	a	la	bicicleta

A partir d’ara podreu sintonitzar 
l’emissora municipal Ràdio Masquefa al 
dial 107.9 de la FM. Aquest canvi permetrà 
que l’emissora pugui sintonitzar-se 
millor en tots els indrets de Masquefa. 
Aquestes dies també s’han remodelat 
les instal·lacions i equipaments de Ràdio 
Masquefa per millorar l’emissió i garantir 
la serva recepció a tot el municipi.
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NOTÍCIES

La masquefina Mª Carme Matas Puig i la begudenca Lourdes 
Bosch són dues de les integrants de la junta de l’Associació de 
Donants de Sang de l’Anoia, constituïda recentment. Matas n’és 
la presidenta i Bosch una de les vocals. L’associació, formada 
per persones que contribueixen d’una manera directa en els 
acaptes periòdics que es fan a la comarca com a donants o com 
a col·laboradors, neix amb dos grans objectius. D’una banda, 

millorar l’índex de donació de sang per cada mil habitants (que 
durant el 2008 va ser del 38,79% a l’Anoia). D’altra banda, 
aconseguir que els joves de més de 18 anys donin sang. A 
Catalunya el conjunt majoritari de donants per edat està format 
per les persones de 30 a 60 anys. Per contactar amb l’Associació 
de Donants de Sang de l’Anoia podeu trucar al 646 288 173 o 
escriure a anoia@donantsdesang.org.

Un  ‘conte gegant’ per a l’Isidre i la Magdalena

Els gegants de Masquefa ja tenen conte: “El conte gegant de la 
Mariavintcèntims”. La publicació la van escriure entre totes les colles 
geganteres que a final del 2007 van ser a Masquefa per celebrar el 
vintè aniversari dels nostres gegants, l’Isidre i la Magdalena. Tot i 
tractar-se d’una història de ficció, el conte s’inspira en un curiós fet 
real que li va passar a una nena de la colla masquefina, la Maria, qui 
es va empassar accidentalment una moneda de vint cèntims. 
“El conte gegant de la Mariavintcèntims” es va presentar el dissabte 
25 d’abril a la Sala Polivalent de la Rogelio Rojo, amb la presència 
de la Maria, qui va explicar la seva particular història. També van ser-
hi presents bona part de les colles autores del text: els geganters 
d’Abrera, Collbató, Cubelles, la Llacuna, Manlleu, Mediona, Piera, 
Sant Llorenç d’Hortons, Sant Joan Despí, Sant Pere Molanta, Tona i 
Vilanova del Camí. 
Els dibuixos que il·lustren el conte els han fet alumnes de la SES 

Masquefa, que també van ser a l’acte. Es tracta de Marta Alastruey, 
Núria Álvarez, Elena Audi, Núria Audi, Gisel·la Esteve, Noelia García, 
Laura Juan, Xènia Martí, Mireia Martín, Virgínia Mena, Ferran Molet, 
Sònia Moreno, Ariadna Olivas, Marta Pérez, Gemma Raventós, Janina 
Rea, Olaya Rodríguez, Andrea Sanz, Judith Saugar i Paula Ventura.
Durant la presentació del conte es va projectar un audiovisual sobre 
el vintè aniversari dels gegants de Masquefa. A més de la Maria, 
van pujar també a l’escenari representants de les colles que van 
escriure el text, els quals van llegir conte, i els estudiants autors de 
les il·lustracions. La regidora de Cultura, M. Àngels Font, va agrair 
la tasca de la colla gegantera “per mantenir viu el fet geganter i 
promocionar els gegants i la vila de Masquefa”. 
La presentació del conte es va fer amb motiu de Sant Jordi. El dia 23 
d'abril els carrers es van tornar a omplir de parades de llibres i roses. 
I el diumenge 19 l'Alzinar va organitzar una ballada de sardanes.

Participada Setmana Santa
Els masquefins i masquefines van abocar-se en la celebració de 
Setmana Santa. L’emotiva processó de Divendres Sant, a càrrec 
de la Cofradía del Cristo Crucificado y Nuestra Señora de los 
Dolores, i amb la participació de la Banda de Músics de Can 
Parellada, va ser un dels actes més participats. Nombrosos fidels 
van sortir al carrer per presenciar la processó i renovar,  un 
any més, la seva fe. La processó reuneix any rere any un major 
nombre de participants. De la celebració de Setmana Santa 
destaquen també l’ofici de Divendres Sant i l’Ofici de Diumenge 
de Pasqua, amb la tradicional cantada de caramelles a l’Església 
de Sant Pere a càrrec de la Coral l’Alzinar. Un altre dels actes 
participats va ser l’aplec al Cementiri Vell del Dilluns de Pasqua, 
amb la celebració d’una missa i una ballada de sardanes amb la 
Cobla Meditèrrania.

Neix  l’Associació de Donants de Sang de l’Anoia
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ACTUALITAT

SANT ISIDRE,

PROGRAMA 
D’ACTES

Dijous 14 de maig
17.30h –  Biblioteca
CONTACONTES
“Puff el Drac” i “La bruixota coloraina”
a càrrec de MÀGIC SUHETO

Divendres, 15 de maig
12h – parròquia de Sant Pere
MISSA DE SANT ISIDRE

17.30h – plaça de l’Estació
ESPECTACLE INFANTIL CAN 
CANTEM 
amb l’espectacle “Dansat per la vida”
 
19.30h – Sala Petita Recinte Rogelio Rojo
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE 
PUNTES DE COIXÍ
19.30h 

REPIC DE CAMPANES – INICI FESTA

21.30h – plaça de l’Estació
SOPAR DE FAVES I LLIURAMENT 
DE LES FAVES D’ARGENT 2009

23h – plaça de l’Estació
CANTADA D’HAVANERES AMB 
BERGANTÍ I ROM CREMAT 

24h – Sala Polivalent “La Fàbrica” (Recinte 
Rogelio Rojo) 
CONCERT DE VERSIONS
Amb Mitjanit 
I DISCO MÒBIL

Dissabte, 16 de maig 
12h- Sala d’Actes del CTC
LLIURAMENT DEL PREMIS DEL 
1R CONCURS D’ART LOCAL DE 
MASQUEFA
18h – carrers de la vila
CERCAVILA POPULAR 

Amb la Colla de Geganters i Grallers i la Colla 
de Ball de Bastons de Masquefa

19.30h – parròquia de Sant Pere
SOLEMNE EUCARÍSTICA EN 
HONOR A SANT ISIDRE 
La Coral l’Alzinar acompanyarà els cants

21.30h - Sala Polivalent “La Fàbrica” (Recinte 
Rogelio Rojo)
SOPAR POPULAR AMB 
BOTIFARRADA

22h – pels carrers de la vila
GRAN CORREFOC DE SANT ISIDRE
Amb la Colla de Diables Pixafocs i Cagaspurnes 

23h - Sala Polivalent “La Fàbrica” (Recinte 
Rogelio Rojo)
BALL DE FESTA MAJOR
Amb l’Orquestra Blue Maresme
Es farà el tradicional Ball de la Garlanda

UNA GRAN FESTA PETITA
Aquestes novetats conviuran amb els 
actes tradicionals que han esdevingut ja 
cites obligades en l’agenda de la Festa 
de Sant Isidre. És el cas de la missa en 
honor al patró de la vila, la cercavila 
popular, l’espectacular correfoc nocturn, 
les sardanes, les havaneres o el ball de 
festa major amb el tradicional ball de la 
garlanda. 

Les Faves d’Argent, 
per elecció popular
Menció a part mereix el Sopar de Faves 
d’Argent i el lliurament de les Faves 

d’Argent, els guardons amb què es 
reconeix la tasca de les dues persones 
que més han destacat durant l’any a l’hora 
de treballar desinteressadament per a la 
vila.  Per segon any, els guanyadors de les 
Faves d’Argent es decidiran per elecció 
popular, una de les novetats introduïdes 
el 2008.
Opten a les Faves d’Argent tots els 
masquefins i masquefines majors de 
18 anys, que no hagin rebut mai aquest 
guardó i que hagin aportat a títol personal, 
o mitjançant una entitat, el seu treball i 
empenta de forma altruista, voluntària i 

desinteressada per millorar les relacions 
socials, culturals, esportives i col·lectives 
de Masquefa. S’han de votar persones i no 
institucions, entitats ni col·lectius.
Poden proposar candidats a les Faves 
d’Argent tots els masquefins i masquefines 
majors de 16 anys i també les entitats 
i associacions. Cada participant pot 
presentar dos candidats. Les propostes 
es poden presentar fins al divendres 8 de 
maig. Per fer-ho cal omplir una butlleta que 
trobareu a l’Àrea de Serveis Personals de 
l’Ajuntament (de 9h a 14h) i a la Biblioteca 
Municipal (de 16h a 20h). En la butlleta 
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Un concurs d’art local, una exposició de puntes de coixí,  una 
bicicletada popular i un concert de l’Orquestra Simfònica de 
Martorell són les principals novetats de la Festa Major Petita o 
Festa de Sant Isidre, patró de Masquefa. Durant quatre intensos 
dies, del dijous 14 de maig al diumenge 17, grans i petits podrem 
gaudir de les nombroses activitats per a tots els gustos que ha 
organitzat l’Ajuntament amb la col·laboració de les entitats

cal indicar les persones proposades i el 
motiu de l’elecció, així com també el nom 
i cognom del participant, el DNI, el telèfon 
i el correu electrònic.
L’Ajuntament examinarà les propostes 
i escollirà els dos candidats que hagin 
estat més votats. En cas d’empat es farà 
un sorteig.

Una festa per a tothom
A més de les novetats i els actes 
tradicionals, la Festa de Sant Isidre preveu 
també activitats per a totes les edats, des 
dels més petits fins als més grans. Per 
als infants s’ha preparat un contacontes, 
l’espectacle “Dansat per la vida, la sessió 
de titelles “Cracatacrac” i una xocolatada. 
Els joves podran gaudir d’un concert de 
versions i una discoteca mòbil.
Els esports seran també protagonistes 
amb la bicicletada popular, el tradicional 
campionat de petanca, el campionat de tir i 
les finals de la Lliga d’hivern de futbol sala. 

EL DIA 15 NO 
ÉS FESTA A 
MASQUEFA

El dia 15 de maig, Sant Isidre, no és 
festa local a Masquefa, contràriament 
al que per error s’indica en el calendari 
de l’any 2009 que es va distribuir per 
Nadal als veïns i veïnes.

Diumenge, 17 de maig
12h – plaça de l’Estació
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE 
MARTORELL

17.00 h – plaça de l’Estació
TITELLES  
A càrrec del grup 3/4 de 15 
Amb l’espectacle “Cracatacrac”

18h – plaça de l’Estació
XOCOLATA DESFETA PER A 
TOTHOM

18.30h – plaça de l’Estació
ESBART DANSOT
19h - plaça de l’Estació 
SARDANES
Amb La Cobla Baix Llobregat

21h – plaça de l’Estació
TRACA FINAL DE FESTA

 A càrrec de la Colla de Diables Pixafocs i 
Cagaspurnes

ACTES ESPORTIUS
I BICICLETADA POPULAR VILA DE 
MASQUEFA
Dissabte 16 de maig

Sortida a les 11.00 h del poliesportiu 
Recorregut pels camins del voltant de 
Masquefa.
 (veure programació i inscripcions a part)

CAMPIONAT DE PETANCA
Diumenge 17 de maig pel matí
A les instal·lacions de la Petanca de Masquefa. 
Organitza: Club  Petanca de Masquefa.

COMPETICIÓ DE TIR AL PLAT 
Dissabte, 16 de maig a les 12h
Instal.lacions Camp de Tir de Masquefa

Organitza: Club de Tir

FINAL FUTBOL SALA LLIGA 
D’HIVERN 
Dissabte, 16 de maig 
A les 20h, a la pista de l’Alzinar
20h: 3r i 4r
21h: gran final

EXPOSICIONS
1R. CONCURS D’ART LOCAL DE 
MASQUEFA
Les obres s’exposaran del 13 al 23 de maig 
al Centre Tecnològic Comunitari (CTC), de 
dilluns a dissabte, de 10h a 13h i de 17h a 20h.
Veredicte i lliurament de premis: dissabte 16 de 
maig a les 12h al CTC.
(veure bases a part)

EXPOSICIÓ DE PUNTES DE COIXÍ
Sala Petita del Recinte Rogelio Rojo.
(veure informació a part)

La Beguda celebrarà el cap de 
setmana del 9 i 10 de maig la Festa 
del Roser, organitzada per la Societat 
Recreativa Unió Begudenca i el 
Patronat de l’Església de la Immaculada 
Concepció. La celebració presenta 
aquest any com a gran novetat un 
campionat de voleibol amb l’objectiu 
de captar públic més jove. En la festa 
hi col·laboren els ajuntaments de 
Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i 
Sant Llorenç d’Hortons.

Dissabte 9 de maig
21.30h: SOPAR POPULAR
 BALL
Amb el Trio de Gala
* Preus del sopar: socis (12 euros), 

no socis (17 euros), infants fins a 14 
anys (7 euros)
* Els tiquets es poden comprar fins 
al 3 de maig al Cafè de l’Envelat

Diumenge 10 de maig
10h: MISSA
A l’església de la Immaculada 
Concepció
Amb la tradicional benedicció dels 
tortells

Durant tot el dia: 
CAMPIONAT DE VOLEIBOL
*Inscripcions al Cafè de l’Envelat
Preus: soci (gratuït), no socis (2 
euros)

FESTA DEL ROSER A LA BEGUDA



MASQUEFA batega     12

NOTÍCIES

PREINSCRIPCIÓ DEL CURS ESCOLAR 2009-2010

Escola bressol del 4 al 15 de maig 

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)

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

Un rally a petita escala
Afeccionats al slot (escalèxtric) de l’Anoia, l’Alt Penedès i 
el Baix Llobregat, així com pilots independents d’altres 
comarques, van disputar el 17 i 18 d’abril a Masquefa la 
cinquena prova del Campionat de rally-slot de Slot Català. 
La competició va servir de presentació de l’entitat Masquefa 
Slot, recentment creada.
En total hi van participar més de 50 pilots, molts d’ells en 
doble categoria, i 95 cotxes inscrits. Cal destacar la victòria en 
el rally de Xavi Margarit, que va quedar primer amb el Toyota 
Cellica Grup A. També ell va guanyar en l’apartat de 1/24 
WRC amb un Subaru Impreza. Ivan Margarit es va imposar en 
1/24 Clàssics amb el Lancia 037, mentre que David Moreno, 
de MG Competició (Escuderia de Masquefa Slot), ho va fer 
en la categoria de WRC amb el Toyota Cellica. A més, Paulino 
Jiménez va vèncer en Súper N ( súper producció) amb un 
Ferrari 360 GTC, i el masquefí Joan Castellví ho va fer en 
Grup N amb un Citroen C-4. Francesc Estébanez, també de 
MG, guanyava en N-2 amb el Porsche 911, mentre que Dames 
Gemma Espin s’imposava amb el Citroen C-4. En infantils 
la victòria se la va endur Nico Canals amb un Citroen C-4. 
En escuderies hi va haver victòria masquefina per només un 
punt. L’escuderia local va quedar per davant de Slot SES (Sant 
Esteve de Sesrovires). El podi el va completar Slot Castellví.

Masquefa,	a	la	final	territorial	
de patinatge artístic
La Seccció de Patinatge Artístic del Club Patí Masquefa és l’única 
de l’Anoia que ha aconseguit classificar-se per a la final territorial  
d’aquesta disciplina. Les classificacions es van decidir en la tercera 
Jornada Comarcal de Patinatge Artístic disputada a Castelldefels. 
En la final les patinadores masquefines competiran contra la resta 
de comarques catalanes. Del Club Patí Masquefa es van classificar: 
les benjamines Tahis Téllez, Mª del Mar Domínguez i Andrea Pujol; 
les alevines Andrea Nieto, Meritxell Julià i Judit Remensal, i la 
cadet Míriam Albiol. Les patinadores que es classifiquin en la final 
territorial disputaran la final nacional de Catalunya, el 9 de maig.

El 30 de maig se celebrarà 
la Sisena Festa de la Moto
Masquefa tornarà a ser el 30 de maig la capital dels motards 
amb la sisena edició de la Festa de la Moto, organitzada per 
la Plataforma Promoto i l’Ajuntament. L’any passat la festa va 
congregar més de 2.500 amants de les dues rodes. A part de 
l’espectacular passejada pels carrers de la vila, hi haurà activitats 
com ara una exposició de motos de tots els estils, un esmorzar, 
estands, una exhibició de ‘country’, una ‘ruta barítima’ o música 
en directe, entre d’altres. La Festa de la Moto es farà al Recinte 
Rogelio Rojo. 
(més informació a l’agenda, pàg. 18).
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L’Espardenya vol conquerir Europa
El Futbol Sala Espardenya jugarà, per 
primera vegada en els seus divuit anys 
d’història, un torneig internacional: el 
Campionat d’Europa de Futbol Sala.  Els 
masquefins tenen l’ocasió de portar 
un títol continental a les seves vitrines 
gràcies a haver guanyat, la temporada 
passada, el Campionat de Lliga de la 
Divisió d’Honor Nacional Catalana de la 
Federació Catalana de Futsal, reconeguda 
internacionalment. El torneig es disputarà 
a terres búlgares al maig. El repte no 
serà fàcil, ja que l’Espardenya es veurà 
les cares amb potents rivals de França, 

Bèlgica, Bielorússia, Rússia, la República 
Txeca, Santa Helena i Bulgària.
L’expedició té previst sortir el diumenge 
24 de maig des de l’aeroport del Prat, fer 
escala a la ciutat de Sofia i agafar l’últim 
avió fins a la ciutat de Bourgas, a 30 
quilòmetres de la turística població de 
Primorsko, seu del campionat europeu. La 
consecució del títol europeu permetria 
al futbol sala masquefí entrar en la 
història per la porta gran. L’Espardenya 
és conscient de l’enorme dificultat 
d’aquesta fita, però l’afronta convençut 
de les seves possibilitats. 

Una plantilla de luxe
(Drets, d’esquerra a dreta): el delegat Jordi Pérez, l’entrenador Ivan Fraile, 
Josep M. Merchan, Daniel Alcalà, Juanjo Pomares, Cristian Fraile, Miguel Ángel 
Amaro i Álvaro Pérez. 
(A la fila de sota, d’esquerra a dreta): Joan Antoni Garcia, Jordi Bautista, David Garrido, 
Francis Garcia, Jordi Torra, Rafael Garcia, Josep Fuster, Jonathan Moya i José Garcia.

Dinou jugadors del Club Patí Masquefa, 
acompanyats dels tècnics, van participar els 
dies 11 i 12 d’abril a França en el XV Torneig 
International de la Ville de Nantes. Els equips 
convidats van ser l’infantil (que va comptar 
amb quatre jugadors del HC Montbui) i el 
juvenil. Els masquefins van tenir una actuació 
destacada: l’infantil va acabar tercer, i el juvenil 
va ser cinquè. 
Uns altres tres clubs catalans van ser a França: 
el Maristes de Sant Joan, l’HC Mataró i l’HC 
Piera. Els sèniors pierencs, amb el reforç 
d’un jugador del CP Masquefa, van disputar 
i guanyar el partit d’exhibició. Va ser una 
experiència molt positiva per als masquefins, 
tant per l’idioma com pel fet de poder veure 
l’hoquei que es juga fora de Catalunya. 

El	Club	Patí	Masquefa	exhibeix	el	seu	hoquei	a	França

Campions amb 
Catalunya!

Jordi Torra, Juanjo Pomares i 
Francis García van proclamar-se 
campions amb la selecció catalana 
del primer Torneig de les Nacions, 
disputat a Platja d’Aro.  
Els tres masquefins van ser peces 
clau en la victòria del combinat 
català. Torra va ser l’autor de dos 
gols. Garcia va ser decisiu amb les 
seves assistències. I Pomares va 
destacar en el joc de contenció. 
Els homes que entrena Juan 
Antonio Fernández van alçar-se 
amb el títol després d’empatar a 
2 amb Austràlia en el primer partit 
de la fase de grups, i derrotar Santa 
Helena per 6 a 2 en el segon 
matx. En semifinals van passar per 
sobre de Rússia (6 a 2) i en una 
accidentada final van empatar a 3 
amb el Perú. 
Els peruans van ser desqualificats 
per protestar la falta que va 
motivar el tercer gol català. 
Francis Garcia va ser elegit millor 
jugador del torneig.

Jordi 
Torra

Francis
García

Juanjo 
Pomares

NOTÍCIES
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NOTÍCIES

Divendres Sant sobre rodes 
Ni la inusual data ni la pluja desllueixen la Copa Catalana de Resistències d’Autocròs

La segona Duatló bat rècords
Un centenar d’esportistes va fer els quasi 26 quilòmetres de cursa atlètica i bicicleta de muntanya

Ni la data (Divendres Sant) ni la pluja van evitar que Masquefa 
vibrés amb un gran espectacle d’autocròs. El circuit de la 
Pedrosa va acollir la segona prova puntuable de la primera 
Copa Catalana de Resistències d’Autocròs. La competició pren 
el relleu del Campionat Intercomarcal de Resistències (que es 
disputava entre Masquefa, Castellbisbal i Sentmenat) per crear 
una competició més potent, amb més proves (7) i més equips. En 
la cursa hi van córrer 26 equips catalans. Tots ells van desafiar la 
pluja, com també els nombrosos espectadors.
Els tres equips de Masquefa van protagonitzar la cara i la creu. 
L’equip integrat pels pilots A. Sánchez-López i J. Sánchez-López 
va fer una bona cursa i va acabar quart de la general. L’equip d’A. 
Expósito i J.L. Ulloa també va fer un bon paper i va ser tercer 
de la categoria 1 (cotxes de fins a 1.600 cc) i onzè de la general. 
Finalment, l’equip format per E. Gómez, J. M. Ibáñez i P. Rodríguez 
no va tenir sort i va abandonar per problemes mecànics.
La cursa va estar marcada per diversos condicionants. D’una 
banda, per les característiques del circuit, amb unes rectes 

relativament planes i uns revolts lents que fan que la potència 
dels vehicles no sigui un factor determinant. D’altra banda, per les 
adverses condicions meteorològiques. I finalment, per l’absència 
de l’equip d’Oriol Gel i Marc Vilanova, autèntics especialistes. 
Tot plegat va fer que bona part de la cursa fos dominada per 
vehicles menys potents.  Així, Tomàs i Ignasi Alonso (amb un Seat 
Panda 900cc) i J. Lucas i R. Sacristan (amb un Volskwagen Golf 
1800cc) van ser els amos i senyors, seguits pel Seat Ibiza 2000cc 
de J. Guerrero, G. Abella i E. Goixart. Al final, Guerrero, Abella 
i Goixart es van imposar, quedant primers de la general i de la 
categoria 2 (cotxes de fins a 2.000 cc).

Històric debut d’una pilot
Masquefa va veure per primer cop el debut d’una pilot, Antònia 
Martínez, qui va competir juntament amb el seu marit David Boltà. 
La pilot va fer una excel·lent cursa i va contribuir decisivament 
a la victòria del seu equip, que es va imposar en la categoria 1 
(cotxes de fins a 1.600 cc) i va ser cinquè de la general.

La segona Duatló Vila de Masquefa, organitzada pel Club 
Excursionista Anoia (CEA) amb el suport de l’Ajuntament, va ser 
tot un èxit de participació. L’organització havia limitat la inscripció 
a 100 places (més del doble que en la primera edició, amb 42 
esportistes) i finalment una setantena de persones no s’hi va poder 
inscriure. Entre els participants hi havia 16 masquefins i d’altres 
esportistes vinguts no només de l’àrea d’influència de Masquefa 
sinó d’arreu de Catalunya.
Sota la pluja, que va caure de manera intermitent, els participants 
van combinar la cursa atlètica i la bicicleta de muntanya. En total 
van fer 26 quilòmetres, 5,4 quilòmetres corrent pels carrers de la 

vila i 20,4 pedalejant per les vinyes i paratges natural. La duatló té 
com a objectiu fomentar la pràctica de l’esport i a la vegada donar 
a conèixer el ric entorn natural de Masquefa.
En la categoria masculina el guanyador va ser Pere Juan Roig (Pacs 
del Penedès), amb un temps d’1 hora 8 minuts i 25 segons. El van 
seguir Albert Bosch (Sant Vicenç dels Horts), amb 1 hora 9 minuts 
i 11 segons, i Andreu Simon (també de Sant Vicenç ), amb 1 hora 10 
minuts i 8 segons. En categoria femenina la primera classificada va 
ser Raquel Martín (Sitges), qui va completar la duatló en 1 hora 40 
minuts i 42 segons. L’altra participant, Eva Borreton (Sabadell), va 
ser segona amb 2 hores 7 minuts i 18 segons.







Agenda cultural

CULTURA I FESTES

CAFÈS AMB  �
HISTÒRIA

16 i 30
Dissabtes

1a sessió
Xerrada-debat
Moviments socials del S. XX
16 de maig, a les 17h,a la biblioteca 

2a sessió 
Cine-fòrum
Amb el film Tierra y libertad, de 
Ken Loach
30 de maig, a les 17h, a la biblioteca

ELS GEGANTERS  �
BUSQUEN 
BALLADORS

Diumenge, 3 
La Colla de Geganters i Grallers 
de Masquefa busca nous companys 
per fer ballar els gegants, 
masquefins i masquefines que 
vulguin passar una bona estona i 
fer ballar l’Isidre i la Magdalena.
A les 11, al Recinte Rogelio Rojo
Per a més informació: 
Elena Fàbregas 
(626 25 25 27)

II FESTIVAL  �
OH!BLONG

Diumenge, 9
Concert	Plaça	de	l’Estació
18:00h Don Simón &Telefunken 
(Tarragona)

Concerts Fàbrica Rogelio 
Rojo (Pati)      

23:00h  Anímic+Asmàtik  
(Montserrat) 

00:05h Oliva trencada
(Balears) 

01:10h  Le Petit Ramon   
(Barcelona) 

02:30h  Indigna 
(Collbató)   

03:40h  Amon RA 
(Masquefa) 

05:30h Cloenda

Maig 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 d’abril i podria haver-se modificat.

FESTA DEL ROSER  �
DE LA BEGUDA

Dissabte, 9  i diumenge, 10
(Veure més informació a les 
pàgines 10 i 11)

BALL POPULAR �

Diumenge, 10
Amb el grup Oasis
A les 18h, a la Sala Polivalent del 
Recinte Rogelio Rojo

FESTA DE  �
SANT ISIDRE

Del 14 al 17 
De dijous a diumenge
(veure més informació a les pàgines 
10 i 11)

BALL POPULAR �

Diumenge, 24
Amb el grup Mar i Cel
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
 
Curs “Avis nivell inicial”
Data: Del 14 d’abril al 23 de juny
Horari:  Dimarts d’11.30 a 13h

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

Taller Internet
Data:  Tots els dilluns del mes de 
maig i juny
Horari: 11.30 a 13.30h 

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

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

Taller “El dia que vaig 
néixer”
Data: 4 i 5 de maig
Horari: de 17 a 19h 

Taller “Aprenem com fer un 
curs on line”
Data:  11 i 12 de maig
Horari: de 17 a 19h

Curs “Access”
Data: Del 12 de maig al 4 de juny
Horari: Dimarts i dijous de 9 a 11h

Curs “Access”
Data:  Del 12 de maig al 4 de juny
Horari:  Dimarts i dijous de 19.30 
a 21h

Taller “Fem cartells”
Data: 14 de maig
Horari: de 17 a 19h

Taller Càmera digital
Data: 18 i 19 de maig
Horari: de 17 a 19h 

Taller “Ajudem als nostres 
fills	a	fer	els	deures”
Data:  21 de maig
Horari: de 17 a 19h 

Taller “Manteniment 
domèstic de l’ordinador”
Data:  25, 26 i 28 de maig
Horari: de 17 a 19h 

CURSOS DE L’ALZINAR

ANGLÈS �

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

BALLET CLÀSSIC �

Dimarts i dijous
De 17:15 a 18:10 h

BATUKA �

Dilluns i dimecres
de 15.30 a 16.30h

BODY FORM �

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

BODY FORM SUAU �

Dimarts i dijous
de 10.15 a 11.15h

CANT CORAL �

Tots els divendres
de 22 a 24h
Gratuït

DANSA   �
CREATIVA

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

DANSA  �
CONTEMPORÀNIA

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

DANSA DEL   �
VENTRE

Pre-inscripció oberta
Dimarts i dijous de 15.30 a 16.30h

DIBUIX    �
MANGA

Els divendres de 18 a 20h

HIP HOP �

Pre-inscripció oberta
Divendres tarda

PILATES �

Pre-inscripció oberta
Els dissabtes de 10 a 11.30h

TAEKWONDO �

Federats a la Federació 
Catalana de Taekwondo

Dimarts i dijous
Classes d’iniciació: de 18.15 a 
19.10h
Classes d’avançat: de 20.15 a 
21.15h

Més informació a 
www.ateneus.cat 
Inscripcions a l’Alzinar 
o al telèfon 93 772 68 61



CLUB PETANCA  �
MASQUEFA

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

CLUB PATÍ  �
MASQUEFA 

01/maig – 21.45h
Grup A Sènior Primera Catalana 
CP MASQUEFA – NETMAN CP 
CALAFELL

09/maig – 12h
Grup 2 Aleví A
CP MASQUEFA – CH SANTA 
PERPETUA

09/maig – 13h
Grup B Aleví B
CP MASQUEFA – CP SITGES A

15/maig – 21.45h
Grup A Sènior Primera Catalana 
CP MASQUEFA – CN REUS PLOMS

16/maig – 12h
Grup 3 Infantil A
CP MASQUEFA – CP VILANOVA 
L’ULL BLAU C

23/maig – 12h
Grup 3 Infantil A
CP MASQUEFA – CH MATARÓ B

29/maig – 21.45h
Grup A Sènior Primera Catalana 
CP MASQUEFA – HC PALAU DE 
PLEGAMANS

30/maig – 12h
Grup 2 Aleví A
CP MASQUEFA – PHC SANT 
CUGAT A

30/maig – 13.h
Grup B Aleví B
CP MASQUEFA – CP VILANOVA 
L’ULL BLAU B

EEM BÀSQUET  �
MASQUEFA

09/maig – 17.30h
Grup 3 Sèniors Campionat de 
Catalunya B Masculí
EEM MASQUEFA – TOYOTA 
MOLINS DE REI B

09/maig – 19h
Grup 3 Júnior Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – CB 
SANTFELIUENC B

16/maig – 16h
Grup 7 Cadet Masculí Regular 
Nivell C
EEM MASQUEFA – CB LLIVIA A

17/maig – 09h
Grup 2 Infantil Masculí Regular 
Nivell D
EEM MASQUEFA – CD OLIMPIC 
ACYS

31/maig – 09h
Grup 2 Infantil Masculí Regular 
Nivell D
EEM MASQUEFA – BASQUET 
SANT BOI B

FUTBOL  �

02/maig – 10.15h
Grup 25 Aleví B
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

10/maig – 10h
Grup 23 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – LA 
POBLA DE CLARAMUNT CF A

10/maig – 12h
Grup 12 Segona Regional
FC MASQUEFA – VILANOVA DEL 
CAMÍ CF A

16/maig – 12h
Grup 1 Benjamí 7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
SAN MAURO UD A

16/maig – 16h
Campionat de Catalunya Futbol 
Veterà (Sector BCN) – 3a. Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA – 
SANT PAU

16/maig - 18h
Grup 26 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
RIUDEBITLLES CD A 

17/maig – 10h
Grup 23 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
GELIDA CF B

17/maig– 12h
Grup 2 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
LLERONA CE A

23/maig – 10.15h
Grup 25 Aleví B
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
FÀTIMA FC A

24/maig – 10h
Grup 21 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
RIBES CD

24/maig – 12h
Grup 12 Segona Regional
FC MASQUEFA – SANT PERE 
MOLANTA CFP A

30/maig – 16h
Campionat de Catalunya Futbol 
Veterà (Sector BCN) – 3a. Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA – LA 
GUÀRDIA

30/maig - 18h
Grup 26 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
ANOIA CE A 

31/maig– 12h
Grup 2 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
SAN MAURO UD A

CLUB CICLISTA  �
MASQUEFA

03/maig –  08.00 – 84 Km 
(Sant Sadurní, Lavern, S.C. de 
Sesgarrigues, Sant Pere Molanta, 
L’Arboçar, Olivella, Sant Pere de 
Ribes, Olèrdola, Vilafranca del 
Penedès, Sant Sadurní i Masquefa)

10/maig – 08h – 84 Km 
(Sant Sadurní d’Anoia, Torrelavit, El 
Pla, Guardiola de Font-rubí, Alt de 
Font-rubí, Sant Martí de Sarroca, 
Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní 
d’Anoia i Masquefa)

17/maig – 08h – 85 Km 
(Martorell, Terrassa, La Bauma, 
Monistrol de Montserrat, Collbató, 
Esparreguera, Piera i Masquefa)

24/maig – 07.30h – 90 Km 
(Piera, Vallbona d’Anoia, Igualada, 
Òdena, Maians, Castellfollit del Boix, 
Maians, Òdena, Igualada, Vallbona 
d’Anoia, 
Piera i Masquefa)

31/maig – 07.30h – 95 Km 
(Sant Sadurní d’Anoia, Torrelavit, 
Guardiola de Font-rubí, Sant Martí 
de Sarroca, La Llacuna, Mediona, 
Capellades, La Pobla de Claramunt, 
Vallbona, Piera i Masquefa)

CLUB DE TIR  �
ESPORTIU

10/maig – 9.30h 
CAMPIONAT DE CATALUNYA 1ª 
FASE
Pistola Foc Central
Inscripció Prèvia

17/maig – 9.30h 
Pistola Pneumàtica

24/maig – 9.30h 
Carrabina Pneumàtica

CLUB  �
EXCURSIONISTA 
ANOIA

Dissabte 9
Etapa GR11: Molló - Ulldeter
Diumenge 31 
 “FotoFlash per Montserrat” – 
Matinal per Montserrat amb concurs 
de fotografia

Per a més informació, dirigiu-vos al Club 
Excursionista Anoia, els divendres de 19 
a 21h, truqueu al 93.772.67.20. o aneu 
al carrer Crehueta, 33. També podeu 
escriure a ceanoia@hotmail.com

VI FESTA DE  �
LA MOTO

Dissabte 30 de maig
de 10h a 20h
al Recinte Rogelio Rojo

Exposició de motos de tots • 
els estils
Estands: roba motorista, tatoos, • 
piercing...
Esmorzar gratuït (barbacoa • 
motard)
Exhibició de ball en línia • 
(country)
Ruta “barítima”• 
Jocs• 
Mostra fotogràfica i vídeo• 
Show bike• 
Música en directe• 
Concursos i trofeus• 
Streeptease• 

Entrada gratuïta

Agenda esportiva
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Agenda esportiva
CAFÈS AMB HISTÒRIA

Masquefa. Terra de pas
En altres ocasions he fet referència a la 
importància de Masquefa com a punt 
estratègic en el transitar del camí ral que 
unia Barcelona amb Igualada i, més enllà, 
amb Lleida i l’Aragó. És conegut el pas de 
caminants i viatgers molt il·lustres per 
aquestes contrades. Molts d’ells varen 
deixar constància del seu pas en els seus 
escrits, tot descrivint aquestes terres.
Aquesta situació de pas ha marcat la fesomia 
de la vila, ja que el primer assentament fou a 
l’entorn del desaparegut castell de Masquefa, 
situat a prop de l’església romànica de Sant 
Pere. Quan les guerres intenses del període 
medieval van deixar pas a la pau, sempre 
relativa, de l’edat moderna, el poble va anar 
agafant cos lluny de la protecció de la zona 
elevada i a prop del pas dels viatgers. 
Els serfs medievals, pagesos per definició, 
segurament van ser reconvertits, de 
manera parcial, però en un percentatge 
interessant, al sector serveis. La raó no 
és altre que el fet que els viatgers sempre 
necessiten comprar o reparar els béns 
que es malmeten durant el viatge; menjar, 
dormir i distraccions. Desgraciadament 
comptem amb molt poca informació sobre 
la vida quotidiana de la Masquefa del segle 
XV, aquella que veia morir poc a poc l’edat 
mitjana. No obstant, va arribar a les nostres 
mans un cas referent a Masquefa que es 
referenciava en una revista d’història que 
em sembla interessant donar a conèixer. 
És el cas de Francesc Roger, rector de 
Masquefa, que l’any 1424 és denunciat pel 
procurador fiscal, Gerald Fangar, al Sant 
Ofici, la Inquisició. Vaig tenir personalment 
el plaer de tenir a les mans les actes del 
judici que es conserven a l’Arxiu Diocesà 
de Barcelona. En aquest procés el rector fou 
acusat de portar una conducta deshonesta i 
de cometre tres infraccions contra la moral 
sexual. Una d’elles era tenir una concubina 
a Sant Cugat anomenada Eulàlia: 
“té una amiga públicament en la vila de Sant 

Cugat a la quall té casa he (...) la qual comet 
peccat de carnalitat continuament”     
Però, d’altra banda, també es dedicava al 
sector serveis oferint atencions als viatgers. 
Regentava un hostal de “mala fama”, on 
mantenia relacions amb les dones que hi 
treballaven descuidant, a ulls del procurador 
fiscal, els serveis eclesiàstics. 
“...lo dit Francesch Roger feu un hostall a 
Mesqueffa he, no cuitant fer lo servey de la 
sua esgleya, tenía lo dit hostal en lo qual tenía 
fembres que feiem peccat ab los hostes he ab 
ell mateix”
En paraules de l’acusació, a una d’aquestes 
dones va deixar embarassada, però va 
perdre la criatura pels maltractaments 
que l’hi infringia l’amo de l’hostal. A més, el 
rector és acusat de diversos delictes com 
ara robar un esclau, fer-se amb bandolers, 
cometre frau en la venda de vi i civada, 
originar bregues i lluites de bàndols per 
l’enveja que originava el seu hostal; a part, 
és clar, de no complir amb els serveis 
pastorals.    
Doncs bé, el fiscal demanava pels càrrecs 
la cadena perpètua però el jutge desestima 
els càrrecs i en la sentència només reconeix 
el delicte de concubinat. Així que el rector 
queda absolt amb la condició que deixi 
de veure l’Eulàlia, fet que si no compleix 
haurà de compensar amb el pagament de 
100 lliures, cadena perpètua i privació del 
benefici eclesiàstic.
Fonts:
· “El sistema penal del Tribunal Eclesiástico de la 
Diócesis de Barcelona en la Baja Edad Media”, 
Yolanda Serrano Seoane. Clio & Crimen, nº 3, 
pp. 381/428.
·  ADB. Procés nº 479 (anys 1424-1425)
·  ADB. Procés nº 480 (any 1424)   

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

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: Club Twirling Can Parellada
ANY DE CREACIÓ: 1996
CATEGORIA: Esports
ACTIVITAT: disputa de competicions 
esportives 

INTEGRANTS: 21 atletes i una entrenadora
adreça:	C/ Blasco de Garay, 10, Can Valls 
(Masquefa)
tel.: 607 444 516
e-mail: enripairet@ozu.es

El Club Twirling Can Parellada és l’única entitat de l’Anoia que practica aquesta disciplina, un esport 
similar a la gimnàstica amb aparells però amb el bastó de les majorets. Es tracta d’un esport estès arreu 
del món, sobretot a França, Itàlia, Canadà i Estats Units. A Catalunya hi ha 22 clubs. Darrerament s’està 
intentant fer el twirling un esport olímpic, i té molts números per acabar-ho sent.
Els orígens del club estan estretament vinculats a l’Associació Cultural de Can Parellada. Quan aquesta 
va néixer va intentar promoure un ampli ventall d’activitats. Va crear el Grup de Cornetes, Tambors 
i Majorets, el qual va donar un nou impuls a la urbanització i la vila. Durant molt temps es van fer 
nombroses exhibicions al municipi i sortides a d’altres indrets. El nombre de components anava creixent 
i l’entitat va  haver de federar el grup a causa d’una sèrie de requisits per a la seva continuïtat. Va ser 
aleshores quan es va descobrir que darrere les majorets hi havia un esport que tots estaven enamorats 
de practicar. En el moment que s’integra en la Federació Esportiva Catalana de Clubs de Twirling el 
col·lectiu es desvincula de l’associació, ja que entra a formar part d’un grup esportiu. Era l’any 1998. 
Naixia, així, el Club Twirling Can Parellada. L’entitat mai no ha oblidat el seu vessant social i continua 
participant en activitats com ara la Cavalcada de Reis, les festes majors o la Fira de la Infància.
Actualment el Club Twirling Can Parellada l’integren 21 atletes, totes dones, amb edats que van dels 
3 als 27 anys. Són Isabel Cunillera, Ruth Vernet, Elisabet Codina, Helena Minoves, Anabel Farré, Paula 
Farré, Ester Jiménez, Mónica Codina, Marta Codina, Paula Rodenas, Mireia Garcia, Pilar Pérez, Judith San 
Nicolás, Mónica Gurillo, Maria Pérez, Ariadna Prieto, Raquel Robledo, Andrea Calvo, Judit Calvo, Olaya 
Rodríguez i Susana Baño. 
El Club Twirling Can Parellada disposa de categories infantil, cadet, juvenil, júnior i sènior, i competeix 
tant individualment com per parelles, equips (formats per un màxim de 6 integrants) i grups (fins a 
9 atletes). El twirling masquefí disputa els Campionats Provincials i el Campionat de Catalunya. Tot i 
ser conscient de la dificultat, somnia amb el repte de representar Catalunya als campionats europeu 
i mundial. La selecció catalana surt del Campionat de Catalunya. De tota manera, per al club el més 
important continua sent mantenir la constància, seriositat i disciplina esportiva cultivada durant tants 
anys i que l’han convertit en l’orgull de Can Parellada. També és importantíssima la tasca i la dedicació 
dels pares de les atletes, que cada diumenge col·laboren en els entrenaments i en els desplaçaments 
a les competicions.

Club Twirling Can Parellada:
 entre la gimnàstica i les majorets

 “L’entitat anima tothom a descobrir aquest esport; l’edat 
és el de menys: al club s’hi poden sumar ‘noies i noies’ 

des de 3 fins a ... 99 anys!”


