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El Servei d’Ocupació de Masquefa és un 
recurs de l’Ajuntament gratuït a disposició 
dels vilatans i vilatanes que vulguin 
informació, assessorament i orientació 
per afrontar amb èxit la recerca de feina 
i a disposició de les empreses de la zona 
per a la gestió de les seves ofertes laborals. 
Col·labora activament amb la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat. En poden fer ús 
totes les persones majors de 16 anys que 

cerquin feina o vulguin millorar la seva situació laboral. Ofereix serveis com l’orientació 
(amb una entrevista personal per definir l’objectiu professional i el pla de recerca), el 
Club de la Feina (un espai d’autoconsulta per realitzar la recerca de manera autònoma) 
i tallers per millorar les tècniques de recerca de feina i de coneixement del món laboral. 
D’altres serveis són el programa “Dona’t una oportunitat”, que ofereix recursos laborals 
i cursos formatius per fomentar la igualtat d’oportunitats, “Et porto”, per fomentar l’ús 
compartit del cotxe per anar a la feina o a estudiar, i la borsa de treball, amb les ofertes 
laborals. El Servei d’Ocupació es troba al Centre Tecnològic Comunitari (a l’avinguda 
Catalunya, 60). Per a més informació truqueu al 93 772 78 28.
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Tiratge: 4.000 exemplars.  Imprès en paper ecològic. Dipòsit legal: B-1994-2008

SABÍEU QUE...

EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE MASQUEFA 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
EQUIP D'ATENCIÓ 
A LA DONA

636 365 631

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 57 57
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

Desconfieu dels anuncis que prometen alts 
• 

ingressos en poc temps i que no demanen 

experiència ni estudis.

Busqueu ofertes de treball clares on 
• 

l’empresa faci una descripció del lloc 

de treball, nom de l’empresa, perfil del 

candidat…
Els anuncis tipus  ‘treballi des de casa’, ‘guanyi 

• 
diners amb el PC’, poden ser enganyosos.

Abans de facilitar qualsevol  dada  per 
• 

telèfon demaneu una entrevista personal 

amb l’empresa.

En els diaris podeu trobar ofertes que facin 
• 

trucar a números de tarificació especial. Les 

teleoperadores realitzen un llarg qüestionari 

i prolonguen al màxim la durada de la 

trucada. De vegades sol·liciten fins i tot una 

fotografia o un currículum per escrit per 

donar aparença de credibilitat però pot 

tractar-se d’una estafa. Però mai no rebreu 

resposta perquè els treballs no existeixen.

Compte amb les ofertes de treball 
• 

extremadament atractives; pot tractar-se 

d’una estafa.
En cas de dubte amb alguna oferta laboral 

• 
busqueu informació sobre l’empresa 

anunciant.
En el cas d’oposicions verifiqueu que 

• 
existeixen a l’adreça: http://www.gencat.cat/

oposicions/   

Compte amb 

algunes ofertes 
de treball

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 21.2 (el fitxer municipal 
d’entitats)

El fitxer té caràcter públic i pot ser 
consultat per qualsevol persona 
interessada. S’entén com un òrgan 
dinàmic que tracta de conèixer 
la realitat associativa de la vila i 
analitza i estudia les variacions en 
el teixit associatiu per tal de donar 
a conèixer aquesta informació a 
l’ajuntament i a les entitats i afavorir 
una eficaç política de foment i millora 
de l’activitat associativa.

Participa en els 
assumptes 
municipals

Un cop de mà per ajudar-vos a trobar feina
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ACTUALITAT

UNA GRAN FESTA VILATANA
ESTRENA EL CTC

La inauguració del Centre Tecnològic Comunitari (CTC) es va convertir en una autèntica 
festa popular. Els masquefins i masquefines van poder conèixer les instal·lacions en una 
multitudinària jornada de portes obertes i van gaudir també de l’actuació dels geganters i 
grallers de La Beguda,  la Colla de Geganters i Grallers de Masquefa, la Coral l’Alzinar, la colla 
de diables Pixafocs i Gagaspurnes i els grups d’animació de Lacanalla. Els assistents també es 
van emocionar amb l’emotiva projecció d’un audiovisual sobre la història de l’antiga Fàbrica 
Rogelio Rojo i van cridar més d’un i de dos ‘oh!’ amb l’espectacular piromusical que va tancar 

la gran festa inaugural, a càrrec de Parentesi Grup i Pirotècnia Rosado
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ACTUALITAT

MÉS DE 2.000 PERSONES GAUDEIXEN D’UNA 
EMOTIVA I ESPECTACULAR INAUGURACIÓ
La inauguració del CTC va reunir més 
de 2.000 persones. L’acte va comptar 
amb la presència del director general 
d’Administració Local de la Generalitat, 
Carles Bassaganya, qui va estar acompanyat 
de l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, i 
la resta d’autoritats locals. També hi van ser 
presents alcaldes de la comarca, consellers 
comarcals, les diputades anoienques al 
Parlament i representants de les institucions 
i empreses que han fet possible el CTC.
 
Un projecte amb passat, 
present i futur
Després del protocol·lari tall de cinta, 
l’alcalde de Masquefa va afirmar que el 
municipi vivia “un dia històric”, ja que amb 
la posada en marxa del CTC i el parc que 
s’hi ha fet al davant “guanyem un nou espai 
cèntric i neuràlgic”. Boquete es va referir 
al Centre Tecnològic Comunitari com un 
projecte “de passat, present i futur”. De 
passat, perquè s’ha fet en una nau de la 
històrica fàbrica Rogelio Rojo, que ha estat 
rehabilitada, “i que ens permet recordar 
els nostres orígens”. De present perquè 
“ja fa temps que estem fent una important 
tasca de formació en les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació”, en les 

antigues instal·lacions de Masquef@ula. I de 
futur perquè el CTC “ens permet encarar 
els nous temps amb una visió optimista, ja 
que posa recursos i serveis a disposició dels 
empresaris i els emprenedors per fer una 
Masquefa més pròspera”.
El director general d’Administració Local va 
recordar que el CTC ha estat possible en 
gran part “gràcies a la Unió Europea”, ja que 
el projecte ha comptat amb una important 
subvenció de 597.000 euros dels Fons 
Europeus per al Desenvolupament Regional 
(FEDER). Carles Bassaganya va destacar 
“el nas i l’empenta” de l’Ajuntament 
“per presentar-nos un projecte capaç de 
fomentar l’emprenedoria i generar nova 
ocupació”.

Eliminar la fractura digital
El Centre Tecnològic Comunitari neix amb 
un doble objectiu. D’una banda, contribuir 
a eliminar la fractura digital i garantir 
l’accés de tothom, sense discriminacions, 
a les noves tecnologies. D’altra banda, està 
cridat a ser un autèntic revulsiu econòmic 
i social i per això ofereix diversos serveis a 
les empreses i les entitats. A més, neix amb 
la voluntat de donar servei al conjunt de 
l’Anoia i les comarques veïnes.

GRÀCIES A TOTS ELS 
QUE HO HEU FET 

POSSIBLE!

L’Ajuntament vol agrair la 
col·laboració de totes les entitats, 
persones a títol individual i empreses 
que van participar i van fer possible 
l’esdeveniment. Així fa extensives les 
seves més sinceres felicitacions als 
geganters i grallers de La Beguda, 
la Colla de Geganters i Grallers de 
Masquefa, la Coral l’Alzinar, i la Colla 
Pixafocs i Gagaspurnes, que van 
participar activament en la festa, així 
com a Ràdio Masquefa, a l’Associació 
Cultural Can Parellada, al Club Twirling 
Can Parellada i a l’Associació de Veïns 
de Can Quiseró, que van aportar 
voluntaris, al personal del Consistori, 
a Protecció Civil, Instal·lacions 
Montserrat, Raventós Rossell i Castell 
d’Age,  J. Llamas, Comercial JAN i 
Pastisseria Mora del carrer Sant Pere, 
i CESPA, que ha ajudat a finançar part 
del cost de la inauguració.
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El CTC disposa d’un pioner espai amb 
material tecnològic adaptat per a persones 
amb discapacitat física, psíquica o sensorial. 
Es tracta d’un dels pocs serveis d’aquestes 
característiques que hi ha a Catalunya, ja que 
està equipat amb material tecnològic per a 
persones amb tot tipus de discapacitats. 
També el fa pioner el fet que les persones 
discapacitades puguin compartir 
equipaments i espai amb la resta d’usuaris, 
fet que contribueix a la seva integració. 
Aquest fet no ha passat per alt als mitjans 

de comunicació comarcals, que se n’han fet 
ressò. També els mitjans d’àmbit nacional 
han destacat la iniciativa. El Telenotícies 
Comarques de Televisió de Catalunya va 
emetre un reportatge en què explicava el 
funcionament dels principals equipaments 
adaptats i recollia les positives impressions 
d’alguns usuaris amb discapacitat. Destacava 
la importància de serveis com el del CTC 
per aconseguir eliminar la fractura digital 
i que totes les persones sense excepció 
puguin tenir accés a les noves tecnologies. 

UN PIONER ESPAI ADAPTAT PER 
A PERSONES DISCAPACITADES

L’Ajuntament vol agrair la col·laboració de 
les persones que van atendre la televisió 
catalana per fer possible el reportatge, així 
com també de les associacions Arc de Sant 
Martí i Qui té a qui?.
 
A disposició de les entitats, tallers 
i escoles
El CTC posa aquest espai  a disposició de 
les entitats, associacions, tallers i escoles 
que treballen amb el col·lectiu de persones 
discapacitades. Entre d’altres, el CTC disposa 
d’ordinadors amb pantalles augmentatives 
per a persones amb deficiències visuals i 
aparells amb software especial. També hi ha 
teclats adaptats al llenguatge braille, ratolins 
per a persones amb problemes de mobilitat 
a les mans, o un ratolí que es controla amb 
el mentó. Igualment destaquen un programa 
informàtic que llegeix el contingut de les 
pàgines d’Internet i l’anella magnètica que 
s’ha instal·lat a la sala d’actes perquè les 
persones amb deficiència auditiva puguin 
seguir les explicacions mitjançant el seu 
audifon.
L’equipament del CTC amb material 
tecnològic adaptat ha estat fruit d’un 
conveni entre l’Ajuntament, l’Imserso i 
l’ONCE, i ha comptat amb un pressupost 
de 42.000 euros. L’Imserso ha concedit al 
Consistori una subvenció de 23.000 euros i 
l’ONCE de 5.000. L’Ajuntament ha aportat 
els 14.500 euros restants.

Amb una superfície de 1.000 m2, el CTC 
acull quatre grans serveis: Masquef@
ula ( un espai de formació, divulgació i ús 
lliure de les Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació), el Viver d’Empreses 
Masquef@ctiva (un espai de suport a 
empreses i persones emprenedores), 
l’Hotel d’Entitats Masquef@ctiva (un espai 
de suport i desenvolupament de les entitats 
de la vila) i el Servei Local d’Ocupació (que 
ofereix informació i assessorament per a la 

recerca de feina).

Important implicació institucional
Amb un pressupost de més d’1.600.000 
euros, el projecte s’ha finançat amb fons de 
l’Ajuntament i amb diverses subvencions. 
Així, compta amb una subvenció de 
597.000 euros dels Fons Europeus per 
al Desenvolupament Regional (FEDER) i 
una altra de 305.000 euros del Ministeri 
d’Administracions Públiques del Govern 

estatal. A més, la Imserso i l’ONCE 
han subvencionat, amb 23.000 i 5.000 
euros respectivament, la instal·lació 
d’equipaments adaptats per a persones 
amb discapacitat. Així mateix, la Secretaria 
de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació de la Generalitat ha aportat 
3.200 euros i l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca del Govern català 
gairebé 9.500. La Diputació de Barcelona ha 
concedit 5.000 euros. 



MASQUEFA batega     6

ACTUALITAT

SANT ISIDRE PORTA LA FESTA AL CARRER

Els masquefins i masquefines van abocar-se amb la Festa Major Petita i 
van sortir al carrer per celebrar el sant del seu patró, Sant Isidre, i a la 

vegada donar la benvinguda al bon temps

La climatologia va ser generosa i va 
contribuir a que els masquefins i 
masquefines sortissin al carrer durant 
quatre intensos dies per gaudir de 
l’extens programa d’activitats per a tots 
els públics i totes les edats organitzat 
per l’Ajuntament amb el suport de les 
entitats. Aquesta elevada participació 
va ser especialment significativa en 
les activitats adreçades als infants. 
Nombrosos nens i nenes, acompanyats 
dels seus familiars, van assistir i participar 
en el contacontes, l’espectacle infantil, la 
cercavila, i l’espectacle de titelles. 
Les novetats d’aquest any van obtenir una 
molt bona acollida. Destaca especialment 
la bicicletada popular, amb una seixantena 
de participants. També el primer Concurs 
d’Art Local va engrescar els masquefins 
i masquefines, com demostra els més de 
quaranta treballs de diverses disciplines 
que s’hi van presentar. En la categoria 
infantil el primer premi va ser per Maria 

Concepció Ruiz, el segon premi per Pol 
Cèsar, i el tercer per a Natàlia González. 
Els tres guardonats en la categoria juvenil 
van ser Ariadna Olivas, Sara Jimènez 
i Joel Perales. Finalment, en categoria 
d’adults, Salvador Casanovas es va endur 
el primer premi, Josefa Vicente, el segon, i 
Lourdes Muñoz el tercer. En la categoria 
d’adults el primer premi estava dotat amb 
100 euros; el segon, amb 60, i el tercer, 
amb 40. Per als joves i infants els premis 
van ser lots de llibres. Les altres dues 
novetats, l’exposició de puntes al coixí, 
i el concert de l’Orquestra Simfònica de 
Martorell, van atraure també nombrosos 
veïns i veïnes.
Les novetats van conviure amb d’altres 
actes de gran tradició i que van registrar 
també una important assistència. És, 
per exemple, el cas del Sopar de Faves, 
que va omplir la plaça de l’Estació de 
persones disposades a llepar-se els dits. 
En el decurs del sopar es van lliurar les 

Faves d’Argent, els guardons amb què 
es reconeix la tasca de dues persones 
que han destacat a l’hora de treballar 
desinteressadament per la vila. En aquesta 
ocasió els vilatans i vilatanes van elegir 
com a guardonats Miquel Cid i Canals 
i Mercè Pascual Castillo. Al Miquel se li 
va voler reconèixer la seva implicació 
amb l’entitat Gas a Fons i durant anys 
amb l’AMPA del CEIP El Turó, així com 
la seva participació en la primera Fira 
de la Infància. A la Mercè se li va agrair 
la seva contribució a la recuperació del 
pessebre vivent i la  implicació en la 
vida associativa, ja que forma part de 
l’AMPA Font del Roure, Gas a Fons i 
anteriorment del Club Patí Masquefa. 
Una altra de les activitats tradicionals, la 
popular cercavila de dissabte a la tarda, 
va permetre veure l’estrena de la colla 
petita dels bastoners. Els carrers es van 
omplir de gom a gom per presenciar 
la desfilada de les colles bastoneres 



MASQUEFA batega     7

El sopar popular, al qual van assistir més de 80 persones, i el ball amb el Trio de 
Gala van ser els actes més concorreguts de la Festa del Roser de La Beguda. 
També es va fer l’ofici de missa i el tradicional ball de la garlanda. 
A més, es va disputar un campionat de voleibol, que va comptar amb la 
participació de sis equips de La Beguda, Masquefa i d’altres municipis veïns. 
Aquest torneig era la novetat d’aquest any per atraure més públic jove. 
La Festa del Roser l’organitzen la Societat Recreativa Unió Begudenca i 
el Patronat de l’Església de la Immaculada Concepció. Hi col·laboren els 
ajuntaments de Masquefa, Sant Llorenç i Sant Esteve.

SOPAR, BALL, MISSA I VOLEI A LA 
FESTA DEL ROSER DE LA BEGUDA

i geganteres convidades, presidides 
pels gegants de Masquefa, l’Isidre i la 
Magdalena. També els més menuts de la 
colla de diables van aparèixer a la festa, 
en l’espectacle piromusical  que va donar 
el tret de sortida al correfoc, tot just 
després d’una botifarrada que va reunir 
més de 600 persones a la Rogelio Rojo. 
L’ofici de missa en honor a Sant Isidre i 
el ball de festa major de la garlanda van 
completar les activitats tradicionals.
Els joves van gaudir també de la 
celebració amb un concorregut concert 
de versions i una discoteca mòbil que va 
allargar la gresca fins a la matinada. Els 
esports van ser igualment protagonistes 
amb els campionats de petanca i tir al 
plat, i les finals de la Lliga d’hivern de 
futbol sala.
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El passat 15 de gener de 2009 el ple 
Municipal va aprovar el compromís de 
desenvolupar el Projecte Educatiu de Vila, 
afegint-se així a la Xarxa de municipis 
compromesos amb el desenvolupament 
de projectes educatius de ciutat. Des 
de la Diputació de Barcelona s’estan 
promocionant els Projectes Educatius 
Municipals des de l’any 2004, i ja s’hi han 
implicat una cinquantena d’ajuntaments 
de la província.

Què és el PEV?
Parlar de vila educadora vol dir entendre 
que l’educació no és només allò que 
es fa a les escoles, a les aules, sinó que 
els pobles, viles i ciutats eduquen de 
moltes maneres: formant i informant, 
fent activitats, establint normes de 
civisme, mantenint costums i tradicions o 
participant en entitats, entre d’altres. Des 
del PEV, per tant, s’entén l’educació com 
un element central de la vida d’una vila, en 
el que tots ens eduquem i som educadors 

al llarg de tota la vida.
Per tant, el Projecte Educatiu de Vila 
és planteja com un procés basat en la 
participació activa de tots els agents 
educadors del municipi per definir 
conjuntament uns objectius i unes línies 
de treball per fer de Masquefa una vila 
educadora.

Per a què serveix el PEV?
El PEV es planteja dos grans objectius. 
El primer és servir com un projecte 
per articular i donar coherència a les 
diverses polítiques i actuacions educatives 
municipals a partir d’uns objectius 
compartits. El segon objectiu és fer 
avançar el municipi cap a una concepció 
àmplia de l’educació, en què és fonamental 
el treball en xarxa de tothom: pares i 
mares, escoles, ajuntament, entitats...

El Projecte Educatiu de Vila parteix d’una 
anàlisi de la situació actual per després 
establir les línies de treball de cara al 

futur. El PEV és, sobretot, un instrument 
per posar en comú recursos, idees i 
propostes diferents i, a partir d’aquestes, 
establir uns objectius compartits i unes 
línies i grups de treball per assolir aquests 
objectius. 

Com es fa el PEV?
EL PEV es planteja com un procés 
amb quatre grans fases: presentació, 
anàlisi, elaboració de propostes i 
desenvolupament d’actuacions. Des de 
fa un parell de mesos l’Ajuntament ha 
estat treballant intensament en tasques 
preparatòries i d’anàlisi de dades. En les 
darreres setmanes ja s’ha començat a 
presentar el PEV i a analitzar la realitat 
educativa de Masquefa amb els diferents 
agents. Així, s’han fet sessions informatives 
i de treball amb tots els grups polítics 
municipals, amb tècnics i tècniques de 
l’Ajuntament, amb el Consell Escolar 
Municipal i amb el Consell Municipal de 
Participació i Convivència.

INICIEM EL PROJECTE EDUCATIU DE VILA
L’Ajuntament posa en marxa el Projecte Educatiu de Vila (PEV), amb el suport de l’Àrea d’Educació 
de la Diputació de Barcelona. Per tirar-lo endavant és imprescindible la participació activa de tots els 
agents educadors per definir conjuntament els objectius i les línies de treball a emprendre perquè 
Masquefa sigui una vila educadora, on l’educació sigui molt més que allò que es fa a les escoles

Si voleu més informació sobre el PEV, si voleu participar en els debats que es facin o si voleu fer 
qualsevol aportació, proposta o comentari no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres! 

93.772.68.93 (Regidoria d’Educació) -  pevmasquefa@masquefa.net. 

Procés d’elaboració PEV Masquefa
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ACTUALITAT

Mentre es construeix el centre definitiu, l’escola que obrirà 
portes aquest setembre al costat del CEIP El Turó, molt 
a prop de la ubicació definitiva, constarà de quatre mòduls 
prefabricats que acolliran cinc aules per a cinc cursos (P3, P4, 
P5 d’educació infantil i 1r i 2n de primària) i disposarà, a més, 
de menjador, una sala de psicomotricitat, una aula d’informàtica 
i l’àrea de direcció, professorat, secretaria i consergeria. A més 
s’habilitarà la zona del parc infantil com a pati exclusiu per 
als escolars d’educació infantil, i la zona compresa entre el 
CEIP El Turó i les pistes a l’aire lliure annexes al poliesportiu 
com a pati per als alumnes de primària. El pavelló s’usarà per 
a les classes d’educació física. El nou CEIP Masquefa II donarà 
servei a aproximadament 125 nens i nenes d’entre 3 i 7 anys. 
El centre disposarà de transport escolar de la ruta de Can 
Parellada al matí, al migdia i a la tarda. L’Ajuntament garanteix 
aquest servei com es garanteix a les altres escoles.

Aquest centre provisional reunirà totes les condicions 
necessàries per satisfer les necessitats de cada etapa educativa 
i perquè els escolars gaudeixin dels mateixos serveis que a 
la resta d’escoles. Aquesta serà la tercera escola que tindrà 
Masquefa, juntament amb el CEIP El Turó i el CEIP Font del 
Roure. A més, aquest curs passat es va estrenar la nova escola 
CEIP Francesc Mata i Sanghés a La Beguda Alta.
L’entrada en funcionament del CEIP Masquefa II ha comportat 
el desdoblament d’alguns alumnes que fins ara estaven 
escolaritzats al CEIP Font del Roure i que es traslladaran al 
nou centre. Aquests darrers cursos el CEIP Font del Roure ha 
acollit provisionalment més alumnes d’educació infantil i del 
primer curs de primària dels que estava previst (el centre es va 
concebre amb 2 aules per cada curs), aprofitant que els cursos 
superiors de primària estaven buits.

LA TERCERA 
ESCOLA OBRIRÀ 
PORTES AQUEST 
CURS VINENT

Masquefa tindrà el curs 2009/2010 una nova 
escola, el CEIP Masquefa II, per donar resposta 
a l’augment de població infantil dels últims anys. 
Provisionalment la nova escola se situarà al 
costat del CEIP El Turó, a l’avinguda Maresme, 
en mòduls prefabricats. Posteriorment 
s’ubicarà de forma definitiva en un nou edifici 
que es farà al Pla Sud, a l’esplanada del costat 
del CRARC, on també es construirà l’institut
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L’Obra Social de Caixa Catalunya ha posat en marxa el programa 
Lloguer Social per a joves. Aquest programa permet donar accés 
a l’habitatge a joves amb pocs recursos econòmics, davant l’actual 
situació econòmica i les dificultats que se’n deriven. Es tracta d’una 
primera promoció d’habitatges que s’atorgaran per sorteig, amb 
contracte de lloguer i a un preu ajustat als ingressos dels sol·licitants. 
Per a més informació i per fer els tràmits consulteu el web de 
l’Obra Social de Caixa Catalunya: obrasocial.caixacatalunya.com.
La primera promoció d’habitatges de lloguer compta amb un 
pressupost de 10 milions d’euros i ofereix 45 vivendes de nova 

construcció a diferents poblacions. Els habitatges són nous, ja 
construïts i, per tant, de lliurament immediat als seus beneficiaris.
El programa s’adreça a joves de 18 a 35 anys, que no siguin 
propietaris de cap habitatge i que tinguin uns ingressos compresos 
entre el 60% i el 120% de la mitjana de la renda de la seva comunitat 
autònoma. A cada pis hi haurà d’haver un mínim de dos inquilins. 
D’aquesta manera es fomentarà la convivència. No necessàriament 
caldrà que siguin familiars. El contracte de lloguer tindrà una durada 
de 5 anys i, en finalitzar, es plantejarà la renovació. També es pot 
sol·licitar la compra de l’habitatge.

Un joc ensenya els joves a prevenir trastorns alimentaris
Els alumnes de primer d’ESO de la SES Masquefa van participar 
en un taller que, mitjançant el joc, fomenta la prevenció de 
possibles trastorns alimentaris entre els joves. “El joc gegant de 
prevenció dels trastorns de la conducta alimentària” es basa 
en el popular joc de l’escala i, mitjançant diverses preguntes 
i proves educatives, permet que els joves reflexionin sobre 
aquesta problemàtica, a la vegada que es fa prevenció d’una 
manera lúdica. Organitzada per la regidoria de Joventut dins del 
programa PIDCES, l’activitat va anar a càrrec de l’organització 
Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS), una ONG creada per un 
grup de joves de l’Hospitalet.
L’activitat també pretenia promoure entre els joves actituds 
favorables envers la salut, crear un espai de reflexió i crítica davant 
el culte a la imatge que transmeten els mitjans de comunicació i 
treballar conceptes com l’autoestima i l’autoacceptació. El taller 
va treballar l’educació en la salut entre el col·lectiu juvenil, amb 
els objectius de promoure actituds favorables envers la salut 

Teatre per prevenir la violència entre els nois i noies

Els alumnes de la Secció d’Estudis Secundaris (SES) de Masquefa van 
assistir, a la Sala Polivalent de la Rogelio Rojo, a la representació de 
l’obra de teatre “Ja n’hi ha prou...!”, que treballa la prevenció de la 
violència entre els joves i els adolescents. La representació va anar 
a càrrec del grup Teatracció, una ONG formada per professionals 
del teatre i l’educació que desenvolupen projectes relacionats amb 
la cultura, la joventut, la salut i l’educació.
“Ja n’hi ha prou...!” pretén fomentar la prevenció de la violència 
juvenil en àmbits com la família, els amics i l’escola, a la vegada 
que incideix en alguns aspectes de gran rellevància en l’actualitat, 
com per exemple els comportaments violents entre iguals, els 
maltractaments per negligència o la influència dels mitjans de 
comunicació en la percepció de la violència.

La proposta és fruit d’un treball experimental i es configura com 
una eina socioeducativa amb la qual els joves es poden interrogar 
i parlar sobre la violència i les possibles solucions, partint de 
diferents situacions representades i amb les quals poden sentir-se 
identificats.
L’activitat va constar de dues parts: una obra de teatre que 
introdueix diversos aspectes del tema, i un debat teatral en què, 
interactuant amb els actors, els joves van poder aportar solucions 
per resoldre una situació conflictiva relacionada amb l’assetjament 
escolar. L’objectiu és fomentar la reflexió i el diàleg, de manera que 
els joves puguin interrogar-se per poder gestionar adequadament 
possibles situacions conflictives que viuen directament o que els 
envolten.

Programa de Lloguer Social per a joves

i preventives respecte als trastorns de conducta alimentària. 
A més, buscava un efecte multiplicador aconseguint que els 
participants esdevinguin mediadors davant d’altres joves.

ACTUALITAT
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APINAS OBRE UN CENTRE DE DESENVOLUPAMENT 
INFANTIL AMB EL SUPORT DE L'AJUNTAMENT

Ja ha obert portes el Centre de Desenvolupament Infantil i 
Atenció Precoç (CDIAP) que l’Associació de Pares Igualadins 
de Nens i Adolescents Subdotats (Apinas) ha posat en marxa 
a Masquefa amb el suport de l’Ajuntament. El centre ofereix 
atenció gratuïta als infants de 0 a 6 anys i a les famílies 
preocupades per algun aspecte del desenvolupament dels seus 
fills. Amb l’entrada en funcionament d’aquestes instal·lacions les 
famílies del sud de l’Anoia i de les comarques veïnes, com ara el 
Baix Llobregat i l’Alt Penedès, ja no hauran de desplaçar-se fins 
a la seu d’Apinas a Igualada, ja que tindran la possibilitat de ser 
atesos a Masquefa.
A la inauguració, el 22 de maig, van assistir-hi usuaris i familiars 
del servei d’Apinas, així com vilatans i vilatanes, representants 
de l’entitat i els regidors i autoritats locals, els quals van poder 
conèixer les noves instal·lacions. El gerent d’Apinas, Jordi Aymamí, 
va assegurar que l’obertura del centre és “una bona notícia per 
a Masquefa, per a la comarca i per a l’entitat”, ja que “ens permet 
aproximar a les famílies un servei important i millorar l’atenció 
que els oferim”. També va agrair la col·laboració de l’Ajuntament, 
així com la tasca dels més de 130 treballadors de l’entitat. 

La responsable del CDIAP de Masquefa, la psicòloga clínica 
Marga Gibert, va fer pública “la il·lusió i l’entusiasme de tot 
l’equip d’Apinas per fer una bona feina” en el nou centre, i “estar 
al costat dels infants i les famílies en situacions que a vegades 
són de patiment i angoixa”.
El president d’Apinas va posar l’accent en la importància  “de 
la prevenció i l’atenció precoç” als infants. Josep Maria Planas 
també va recordar que l’entitat, amb més de quaranta anys de 
reconeguda experiència, ja va néixer “amb la voluntat d’oferir 
servei al conjunt de la comarca”. 
Finalment, l’alcalde de Masquefa va emmarcar l’obertura del 
CDIAP en la voluntat de l’Ajuntament “d’apropar serveis 
bàsics als vilatans i vilatanes per millorar la seva qualitat de 
vida”. Xavier Boquete va dir que amb l’obertura del CDIAP i 
d’altres serveis com el recentment inaugurat Centre Tecnològic 
Comunitari Masquefa “vol esdevenir la capital de l’Anoia Sud 
en la prestació de serveis a la ciutadania”. Va recordar que el 
Consistori ha invertit més de 70.000 euros per rehabilitar els 
baixos del cèntric edifici de Cal Laiano i cedir-lo gratuïtament a 
Apinas perquè hi obri el centre, de 90 metres quadrats. 

ATENCIÓ GRATUÏTA A INFANTS DE 0 A 6 ANYS

Al nou centre APINAS ofereix gratuïtament serveis d’atenció, 
prevenció i assessorament a nens i nenes de 0 a 6 anys, donant 
prioritat als infants de 0 a 3 anys amb trastorns greus. Els 
objectius són la prevenció, la detecció i l’abordatge terapèutic 
dels trastorns de desenvolupament dels infants durant el 
creixement i de les situacions de risc social, psicològic i biològic 
que puguin alterar aquests processos. L’equip interdisciplinari 
d’aquesta entitat ofereix una atenció integral. Compta amb un 
equip integrat per professionals de diverses disciplines, com ara 
neuropediatres, psicòlegs, treballadors socials, fisioterapeutes i 
logopedes. El CDIAP es troba a la planta baixa de l’edifici de Cal 
Lainao (C/Major, 89).

ACTUALITAT

L’entitat posa en marxa el CDIAP amb el suport de l’Ajuntament, que ha rehabilitat el local 
i l’ha cedit gratuïtament a l’entitat. Les famílies de Masquefa i el sud de l’Anoia ja no hauran 

d’anar necessàriament a la seu d’Apinas a Igualada
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ACTUALITAT

EN CAP CAP CAP EL QUE CAP 
EN AQUEST CAP DE SETMANA!

Festa de l’Esport. II Cursa Popular (7 de juny)
Horari: 11h
Participants: la cursa està oberta a tots els/les esportistes petits i grans
Recorregut: veure full d’inscripcions a part
Categories: hi haurà quatre categories amb trofeus per als tres primers guanyadors
Inscripcions: fins al 5 de juny a l’Àrea de Serveis Personals (C/ Crehueta, 
33). De dilluns a divendres al matí (de 10 a 14h)
Informació: 93 772 78 36 (Esports)

El primer cap de setmana de juny serà un cap de setmana ple d’activitats
 a Masquefa: el Dia Mundial del Medi Ambient, la Fira de la Infància 
i la Joventut i la Festa de l’Esport. Sortiu al carrer i hi trobareu un 

munt d’activitats per a totes les edats

Dia Mundial del Medi 
Ambient (5 de juny)

Anem d’excursió. 
Coneix el teu entorn. 

Inscripcions: fins al 3 de juny. 
Cal omplir la butlleta i retornar-la a 
l’escola o a l’Ajuntament
Participants: totes les edats (els 
menors han d’anar-hi acompanyats)
Lloc de trobada: al CRARC 
(Av. Maresme-C/Santa Clara), a les 
17.30h
Recorregut: des del CRARC fins 
a la Masia de Can Esteve. No cal 
que porteu motxilla, us la donem 
nosaltres!. Durant el recorregut 
podreu descobrir la fauna i flora 
que us envolta i gaudir d’un paisatge 
espectacular.
Col·laboren: Diputació de 
Barcelona, ADF-VIF Masquefa, Policia 
Local i Club Excursionista Anoia

Giravolt saludable

Lloc: Centre d’Esplai Giravolt
Organitza: Centre d’Esplai 
Giravolt
19h: Exposició Intermón-Oxfam. El 
comerç just
19.30h: Xerrada “L’agroecologia”, a 
càrrec de la Cooperativa Can Perol

La Fira de la Infància i la Joventut 
permetrà als infants gaudir de tot un 
dia d’activitats i tallers relacionats 
amb l’educació i el lleure i, al mateix 
temps, els donarà a conèixer les 
institucions i entitats que organitzen 
aquestes activitats a Masquefa. En la 
iniciativa s’hi han implicat nombroses 
associacions. Un any més la fira vol 
difondre els Drets de l’Infant i, aquest 
any, en concret el Dret a la Salut. Per 
això les activitats organitzades giraran 
al voltant d’aquest dret. En algunes 
d’aquestes activitats trobareu patacons 
per col·leccionar i jugar. Abans de res 
passeu per l’estand de l’Ajuntament a 
la fira i recolliu la bosseta del Joc de 
Patacons de la Salut.

Programació de la fira
11h: obertura de la fira

11h: passejada de gegants. Lloc: Av. 
Línia. Col·labora: Colla de Geganters i 
Grallers de Masquefa

12h: ball de bastons. Lloc: Av. Línia. 
Col·labora: Ball de bastons de 
Masquefa

14h: tancament de la fira per dinar

17h: Exhibició de Twirling Baton. 
Lloc: poliesportiu. Col·labora: Club 
Twirling Can Parellada

17h: obertura de la fira

18h: cercavila de Gegants. 
Recorregut: C/ Santa Clara - Av.Línia 
– C. Rogelio Rojo – Av. Maresme – C/ 
Santa Clara. Col·labora: Geganters i 
Grallers de Masquefa i Gegants de La 
Beguda

18.30h: taller de castellers. Lloc: Av. 
Línia – C/Santa Clara. Col·laboren: 
Castellers d’Esparreguera

19.30h: cercavila amb Vatua l’Olla. 
Recorregut: Recinte Rogelio Rojo – 
C/Santa Clara – Av. Línia – C/ Rogelio 
Rojo – Av. Maresme – C/ Santa Clara 
– pati CEIP El Turó

20h: tancament dels estands

20h: xocolatada. Lloc: pati CEIP El 
Turó. Col·labora: Xurreria Esther

20h: Exposició del concurs foto-
reporters i lliurament de premis. Lloc: 
pati CEIP El Turó

20.30h:  Exhibició castellera 
d’Esparreguera. Lloc: pati CEIP El Turó

21h: correfoc. Recorregut: Av. Línia 
– C/ Santa Clara – Av. Maresme – C/ 
Rogelio Rojo – Av. Catalunya – C/ 
Santa Clara – Av. Línia. Col·labora: 
Pixafocs i Cagaspurnes de Masquefa

22h: espectacle pirotècnic. Lloc: pati CEIP 
El Turó. Col·labora: Pirotècnia Rosado

6a Fira de la Infància i la Joventut (6 de juny)
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1. RECINTE ROGELIO ROJO

Masquefa Slot. Circuit d’escalèxtric• 
Pixafocs i Cagaspurnes. Mostra • 
del Bufut. Recomanacions per als 
correfocs
11.30h: tatuatges d’henna• 
12.30h: danses bollywood i • 
sexualitat segura
Taller de xapes saludables• 
Jocs gegants de prevenció i salut• 
Concurs foto-reporters• 
Circuit d’aventura• 

Giravolt saludable• 
Lloc: Centre d’Esplai Giravolt• 
Organitza: Centre d’Esplai Giravolt• 
Taller de cuina• 
Exposició Intermón-Oxfam. Comerç just• 
12.30h: concurs de truites (bases a • 
www.amasquefa.com/giravolt)
19.30h: hip hop i beat box. Micro • 
lliure i improvisació sobre temes de 
salut

2. CTC

Activitats tecnològiques saludables • 
(jocs interactius, exposicions, 
animació i videomatón)
Exposició “Dóna la volta. Del residu • 
al recurs
Llits elàstics• 
Masquefa sense fils• 

3. PATI SES MASQUEFA

Club Patí Masquefa. Patinatge artístic• 

4. ESTANDS AV. LÍNIA

Ajuntament de Masquefa. El Joc • 
dels Patacons de la Salut. Els Drets 
de l’Infant. Les plantes aromàtiques 
i medicinals. Projecte Educatiu de 
Vila. Escrivim el llibre de la Fira 
Col·labora: Grup de Lectura
AMPA CEIP El Turó. La piràmide dels • 
aliments
AMPA CEIP Font del Roure. Jocs de • 
taula. La salut no és cap joc
AMPA CEIP Francesc Mata i • 
Sanghés. Figures de llana
AMPA SES Masquefa. Jocs de taula• 

Associació Amputats Sant Jordi • 
Posa’t al meu lloc
Associació Artística Missatgers • 
Pintura
Associació Cultural i Recreativa Can • 
Parellada. Pintura de roba i flors 
ceràmiques
Associació de Dones de Masquefa. • 
De la fira m’agrada ...
Associació de Dansa de Masquefa• 
Associació de Veïns de Can Quiseró. • 
Maquillatge i perruqueria
Club Excursionista Anoia. Exposició • 

Foto Flash a Montserrat
Club de Twirling Can Parellada • 
Pràctica de twirling
Colla de Geganters i Grallers de • 
Masquefa. Taller de gegants
Deixalleria mòbil. Taller de reciclatge• 
Estètica i quiromassatge terapèutic • 
Yolanda. Massatge infantil
Pirotècnia Rosado. Recomanacions • 
per a l’ús de petards
Ràdio Masquefa. Karaoke• 
Unió Ciclista de Masquefa. Exposició • 
ciclista

5. PATI CEIP EL TURÓ

AMPA EBM La Baldufa. Manualitats • 
en família
AMPA EBM Francesc Mata i Sanghés. • 
Aprendre a jugar amb els infants
Club Esportiu Gas a Fons. Circuit de • 
Slot infantil
Club Petanca Masquefa. Pistes de • 
petanca
Club de Tir Esportiu. Tirana de • 
carrabina d’aire comprimit
Creu Roja. Rastreig i recerca amb • 
gossos
Escola Futbol Base, FC Masquefa. Tir • 
de penals. 

Ludoteca infantil (de 0 a 5 anys)• 
Monitors de mobilitat segura. • 
Circuits amb bicicleta

6. PAVELLÓ POLIESPORTIU

Club Patí Masquefa –Hoquei. Partits • 
de lliga
EEM Masquefa Bàsquet. Tir a cistella• 
Masquefa Tennis Taula Club. Tennis • 
taula

7. C/ ROGELIO ROJO

Bombers, Creu Roja, Mossos • 
d’Esquadra, Policia Local i Protecció 
Civil. Coneixement de vehicles 
d’emergència
ADF-VIP. Pràctiques d’autoprotecció • 
d’incendis
Associació Seat Clàssic• 
Concentració SEAT Clàssic• 

8. AV. MARESME I 
ESPLANADA COSTAT 
CRARC

Grup GIVUME. Vehicles d’una altra • 
època
Monitors de mobilitat segura. • 
Circuit de quads

9. CRARC 

(Centre de Recuperació d’Amfibis i 
Rèptils de Catalunya)
Visites al centre: de 10 a 13h i de 16 a 18h

ESTANDS I ACTIVITATS DE LA FIRA (HORARI: D’11 A 14H I DE 17 A 20H)
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NOTÍCIES

Es desbloqueja el finançament 
de la nova biblioteca
L’Ajuntament ha rebut una subvenció de 101.712,54 euros de 
la Diputació per a les obres de la última fase de la biblioteca. 
També compta amb una important partida d’1.000.000 d’euros 
dels Pressupostos Generals de l’Estat per acabar la biblioteca, 
així com d’altres subvencions anteriors. Amb aquestes ajudes 
es desbloqueja l’elevat finançament d’aquesta actuació, iniciada 
per l’anterior equip de govern, i es pot completar l’obra sense 
que l’Ajuntament hagi d’invertir-hi més recursos propis, els quals 
es destinaran a d’altres inversions per al poble. Els treballs per 
acabar l’equipament cultural ja han sortit a concurs.

El diumenge 7 de juny els vilatans i vilatanes tenim una important cita amb les urnes electorals: 
les eleccions europees. La democràcia necessita de la teva participació.  Vés a votar!

El 7 de juny ves a votar! Eleccions al Parlament europeu

L’Ajuntament posarà a disposició dels veïns i veïnes de Can Quiseró, El Maset, La Beguda Alta i Can 
Parellada un servei gratuït d’autobús municipal perquè puguin anar a votar al col·legi electoral, situat a 
l’escola CEIP El Turó.

SORTIDES DE L’AUTOBÚS
10.00h  - 12.00h - 16.00h  -  18.00h  CAN QUISERÓ   PARADA BUS
10.15h - 12.15h - 16.15h – 18.15h    EL MASET   PARADA BUS
10.30h – 12.30h - 16.30h – 18.30h    LA BEGUDA ALTA  PARADA BUS
10.45h – 12.45h - 16.45h – 18.45h    CAN PARELLADA  PARADA BUS

TORNADES DES DEL COL·LEGI ELECTORAL
11.15h - 13.15h - 17.15h - 19.15h

Ajuts per a les famílies 
usuàries de les llars d’infants
L’Ajuntament ha aprovat les bases per a l’atorgament d’ajudes 
econòmiques a les famílies usuàries dels centres educatius de 0 
a 3 anys (Escola Bressol Municipal La Baldufa, Espai Infant i Llar 
d’Infants Municipal Francesc Mata i Sanghés de La Beguda). Es 
tracta d’ajuts per al servei general d’escolaritat, és a dir, d’ajuts 
per a pagar la quota d’escolaritat. Les ajudes a les quals es pot 
optar són:

Bonificació del 20% de la tarifa mensual, per • 
cada infant, a les famílies amb més d’un nen/a 
escolaritzat.

Bonificació d’un 20% de la tarifa mensual, per • 
cada infant, per  família nombrosa 

Bonificació del 20% de la tarifa mensual, per cada • 
infant, a les famílies monoparentals (s’entén per 
família monoparental la formada pel/per la pare/mare sol/a 
amb infants, sempre que aquests convisquin amb aquell/a i 
en depenguin econòmicament de manera exclusiva)

Bonificacions per a famílies amb dificultats • 
econòmiques. Els beneficiaris han d’aportar la 
documentació que acredita aquestes condicions 
econòmiques i es valorarà cada cas. En funció d’aquesta 
valoració es determinarà el tipus d’ajuda.

Ajudes per al servei de menjador escolar.•  De 
manera extraordinària aquest 2009 l’Ajuntament ha rebut 
un ajut de la Diputació de Barcelona per al servei de 
menjador escolar per als mesos de setembre a desembre. 
Les famílies que presentin la sol·licitud han d’acreditar els 
ingressos de tota la unitat familiar (tres últimes nòmines o 
prestacions) i les despeses (rebut de lloguer o hipoteca i 
rebuts de llum, aigua i gas).

Les sol·licituds per a aquestes diferents ajudes es podran 
sol·licitar del 15 al 30 de juny a l’Àrea de Serveis Personals de 
l’Ajuntament (C/ Crehueta, 33).

El Ple de la Corporació en la sessió extraordinària celebrada 
el dia 27 d’abril de 2009 va adoptar l’acord d’aprovació de la 
nova denominació del servei municipal d’escola 
bressol i atenció a la petita infància i a la família 
de Masquefa i d’aprovació inicial de la modificació 
de la memòria justificativa del projecte 
d’establiment i del reglament regulador d’aquest 
servei municipal. El text complet de la modificació de 
la memòria justificativa, del projecte d’establiment i del 
reglament regulador de l’esmentat servei municipal restarà 
exposat al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a les 
oficines municipals del carrer Crehueta, 33, durant el termini 
de trenta dies, comptats des del dia de la publicació d’aquest 
edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. 
Durant el període d’exposició pública els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat al·legacions, reclamacions, 
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament.

Masquefa, 28 d’abril de 2009

EDICTE
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Seminaris per ajudar 
les empreses
Els ajuntaments de Piera, Hostalets, Masquefa i Vallbona 
han organitzat un cicle de seminaris adreçats a persones 
emprenedores, càrrecs directius i comandaments intermedis 
d’empreses, i persones que vulguin millorar les seves competències 
professionals. Amb el títol “Les idees de negoci mouen el món”, 
la iniciativa consta de quatre seminaris i pretén donar resposta a 
les principals preocupacions dels emprenedors i les empreses en 
aquests temps de crisi. Els seminaris compten amb el finançament 
de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Fons 
Social Europeu
 El 27 de maig ja es va fer la primera sessió a Piera, en què es 
van donar a conèixer els principals paràmetres lligats a la gestió 
econòmica i financera de l’empresa. El segon seminari tindrà lloc 
el 3 de juny als Hostalets, a l’Auditori de Cal Figueres (plaça de 
Cal Figueres, 1) i anirà a càrrec de David López, formador en 
habilitats directives i expert en ‘coaching’. López tractarà aspectes 
com ara el lideratge, el treball en equip i les habilitats directives.
La tercera sessió està programada per al 10 de juny al Centre 
Tecnològic Comunitari de Masquefa (avinguda Catalunya, 60). 
Viviana Pérez, experta en emprenedoria i assessora en l’elaboració 
de plans d’empresa, explicarà als assistents quines són les principals 
línies d’ajut que existeixen per a la creació de nous negocis.
El quart seminari es farà el 17 de juny al Centre de Serveis La Bòvila 
de Piera (Crta. d’Igualada, 2) i girarà entorn a l’àrea comercial, 
de gestió i màrqueting de l’empresa. Aquesta sessió l’impartirà 
Oriol Cesena, director de consultoria en màrqueting de Focalizza 
i professor col·laborador en diferents universitats catalanes i 
europees en estratègia de màrqueting en petits negocis. L’objectiu 
és aprendre a diferenciar el negoci en èpoques de crisi. 
Totes les sessions es faran en dimecres, de 4 a 7 de la tarda. Les 
inscripcions són gratuïtes i s’han de fer prèviament trucant al 93 
776 00 76 o escrivint a cuartiellaba@ajpiera.cat.  

Connexió gratis pel Dia 
Mundial d’Internet

Els masquefins i 
masquefines van poder 
navegar gratuïtament 
durant una tarda pel 
ciberespai. Aquesta 
va ser una de les 
accions organitzades 
per l’Ajuntament 
per celebrar el Dia 
Mundial d’Internet. 
Una quarantena de 

persones va usar els 8 ordinadors que es van instal·lar 
al jardí del CTC i els 12 aparells que hi ha a la sala de 
lliure navegació. A canvi d’aquesta connexió gratuïta, els 
internautes van escriure els seus comentaris sobre què 
significa Internet en les seves vides en un blog creat pels 
infants que fan formació a Masquef@ula.

Marató de donació de sang 
a l’escola El Turó
57 persones van donar sang en l’acapta organitzada el 18 de 
maig pels alumnes de sisè de primària de l’escola CEIP El Turó.  
Durant tota la tarda la presència de donants en les quatre lliteres 
instal·lades a l’escola va ser constant. Aquesta és la tercera 
vegada que els escolars de El Turó s’adhereixen a la campanya 
“Amb una vegada no n’hi ha prou”, del Banc de Sang i Teixits de 
Catalunya. L’objectiu és contribuir a augmentar el nombre de 
donacions per garantir així les reserves de sang en els hospitals. 
El Banc de Sang i Teixits necessita 1.000 bosses de sang diàries i 
actualment només en recull 800.

Sortida a les Coves de 
l’Espluga de Francolí
Una seixantena de persones va descobrir les Coves de l’Espluga 
de Francolí en l’excursió organitzada per l’Associació de Veïns de 
Can Quiseró. A més de veïns i veïnes d’aquesta urbanització també 
van participar en la sortida persones d’altres urbanitzacions i del 
centre urbà de Masquefa. A les Coves de l’Espluga es pot visitar una 
de les set coves més llargues del món formades en conglomerat. 
Aquesta és la segona excursió que organitza l’associació i, vist 
l’èxit de les dues primeres iniciatives, ja pensa en preparar-ne una 
altra.

Can Quiseró estrena web
D’altra banda, l’associació ha posat en marxa una pàgina web de 
la urbanització (www.amasquefa.com/canquiseró), així com un 
correu electrònic (canquisero@amasquefa.com) perquè els veïns 
i veïnes puguin fer arribar els seus suggeriments a l’entitat.
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La font de La Beguda ja 
torna a brollar

L’Ajuntament ha recuperat la font de La Beguda. Així, s’ha 
substituït l’anterior canonada que comunicava la font amb el 
dipòsit soterrat que hi ha a la zona per una nova canonada. 
També s’han fet millores a la font i s’hi ha instal·lat un banc per al 
repòs. A més s’ha fet un abeurador. Igualment s’ha recuperat el 
dipòsit, amb una capacitat de 35.000 litres, i s’ha arranjat el camí 
d’accés fins a la font. Els treballs de millora han anat a càrrec de 
la Brigada Municipal. El Consistori hi ha invertit 6.400 euros. 

La flama del Canigó a 
Masquefa
El Club Excursionista Anoia pujarà el 22 de juny al cim del 
Canigó per recollir la flama, símbol de la nostra cultura i la 
nostra llengua, i portar-la l’endemà, dia 23, a Masquefa. L’arribada 
de la flama està prevista per a les 7 de la tarda. Ja des d’una hora 
abans, les 6, es farà a la plaça de l’Estació un concert de música 
tradicional catalana. 
Després de l’arribada de la flama (a càrrec del CEA i la Penya 
Ciclista Masquefa) es llegirà el Manifest per la llengua catalana. 
També es repartirà la flama a les urbanitzacions que organitzen 
fogueres i a tothom qui vulgui. Els qui facin fogueres han de 
comunicar-ho prèviament a l’Ajuntament, la Policia Local o els 
organitzadors (en aquest darrer cas al 93 772 76 66).

La pluja no desllueix la 
Fira d’Artesania de Can 
Parellada 
Tot i la pluja que va caure a primera hora, Can Parellada va 
celebrar una reeixida Fira d’Artesania, organitzada per l’associació 
de propietaris. Diversos artesans van instal·lar parades de 
productes alimentaris, roba, polseres i treballs d’argila, vímet o 
ferro. Una de les activitats destacades van ser els tallers en què 
grans i petits van aprendre a fer treballs artesans. També es va 
fer un dinar popular.

Els bastoners recullen fons 
per anar a Palestina

La Colla de Ball de Bastons va organitzar el dia1 de maig un 
torneig de Pro Evolution i Singstar (dos jocs de videoconsola) 
a la Sala Polivalent, amb gran èxit de participació. Els jugadors 
van començar els partits a les 6 de la tarda i fins la una de la 
matinada no es va jugar la final. A més del Pro Evolution Soccer, 
es va muntar un Singstar a la zona del bar per animar l’ambient 
amb cançons. Aquesta és la primera activitat que els bastoners 
organitzen per recollir fons per al viatge que tenen previst fer a 
Palestina. Si no hi ha cap imprevist els bastoners participaran en 
una mostra de cultura catalana a Jerusalem. 

Tres dies de festa ‘rociera’
La Cofradía del Cristo Crucificado y Nuestra Señora de los 
Dolores ja té a punt una nova edició de la Festa del Rocío, que 
se celebrarà els dies 19, 20 i 21 de juny. Per al divendres 19 hi 
ha previst un concert de nit a la Rogelio Rojo, i per al dissabte 
20 un recorregut ‘rociero’ fins a la Rogelio Rojo, ball a càrrec de 
l’escola de la cofradía, i un espectacle amb la ‘bailaora’ Montse 
de Luna, sevillanes i rumbes amb el grup Los Amigos i l’actuació 
estel·lar de Julio Madrid, a més de l’actuació de El Garri. El 
diumenge 21 se celebrarà la tradicional missa ‘rociera’. (per a 
més informació vegeu la pàgina 21). 

Oh!Blong, l’altaveu dels 
grups emergents 
Masquefa va tornar a ser l’altaveu dels grups emergents de 
l’escena musical catalana gràcies a la segona edició del festival 
Oh!Blong. En aquesta ocasió van enfilar-se als escenaris de la 
plaça de l’Estació i de la Rogelio Rojo els grups Don Simon 
& Telefunken (Tarragona), Anímic +Asmàtik (Montserrat), 
Oliva Trencada (Balears), Le Petit Ramon (Barcelona), Indigna 
(Collbató) i Amon RA (Masquefa). Un centenar de persones van 
presenciar les actuacions.
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Injecció econòmica per al 
nou poliesportiu i la piscina
La Diputació de Barcelona ha concedit a l’Ajuntament una 
subvenció de 448.287,46 euros per a la primera fase de la 
construcció del nou poliesportiu i la piscina coberta. L’ajuda es 
farà efectiva aquest mateix any. A aquesta subvenció cal sumar-hi 
el compromís de la Generalitat de finançar la primera fase amb 
800.000 euros. A més, el Consistori ja va comptar amb 4.000 
euros de la Diputació per als estudis previs. L’Ajuntament ja està 
redactant el projecte per reordenar la zona del Parc del Turó i fer-
hi un gran complex esportiu que inclourà el poliesportiu (de més 
de 2.600 m2), la piscina coberta (de 2.300 m2) i un gran parc urbà 
de 50 hectàrees amb un circuit per fer esport a l’aire lliure.

El 26 de juny, nova edició de la Nit de l’Esport
Masquefa celebrarà el divendres 26 de juny una nova edició de la Nit de l’Esport. Organitzada per l’Ajuntament, aquesta 
iniciativa és un reconeixement a la tasca de les nombroses entitats esportives, a les quals es lliuraran guardons en 
reconeixement a la feina feta durant la temporada. També es premiaran els esportistes masculins i femenins més destacats 
de cada club. La festa de la Nit de l’Esport tornarà a fer-se al pati de l’escola El Turó. Com és habitual, abans del lliurament 
dels premis es farà un sopar de cloenda de la temporada, al qual s’han convidat totes les entitats del món de l’esport. Aquest 
any se servirà una fideuà.  La Nit de l’Esport es tancarà amb un ball amb l’Orquestra Pacífic.

Segona edició de la Cursa 
Popular, el 7 de juny
Després de l’èxit de l’any passat, amb un total de 230 corredors, 
l’Ajuntament organitza la segona edició de la Cursa Popular, que 
tindrà lloc el diumenge 7 de juny, coincidint amb la Festa de 
l’Esport. Es tracta d’una cursa familiar oberta a la participació 
de grans i petits. Aquest any, com a novetat, s’estableixen quatre 
categories, amb modalitat masculina i femenina en totes elles. 
Les categories són: benjamí (fins als 6 anys), infantil (de 6 a 10 
anys), júnior (de 10 a 14) i sènior (a partir de 14 anys). Hi haurà 
premis per als tres primers classificats de cada categoria tant en 
l’apartat masculí com femení. Una altra novetat és que s’oferirà 
un esmorzar a tots els participants. Les inscripcions es poden 
fer fins al 5 de juny a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament 
(C/ Crehueta, 33) i també una hora abans de la cursa. Per a més 
informació podeu trucar al 93 772 78 36.

Trobada de 600 i cotxes clàssics
Masquefa es convertirà el diumenge 14 de juny en un gran 
aparador de Seat 600 i cotxes clàssics. Així, s’espera la 
presència de nombrosos conductors d’arreu de Catalunya 
que disposen d’aquests cotxes així com una gran afluència 
de públic. La trobada l’organitza l’Associació Cultural de Can 
Parellada amb la col·laboració del Club Foro 600 i el suport 
de l’Ajuntament. A les 10 del matí es farà la concentració de 
600 i cotxes clàssics a la benzinera de la Pedrosa, des d’on els 
conductors es dirigiran a l’esplanada de Can Parellada que hi 
ha davant del supermercat, on esmorzaran. Després aniran al 
centre urbà de Masquefa i faran una passejada pels carrers 
principals fins arribar al Recinte Rogelio Rojo, on s’exposaran 
els cotxes. També hi ha previst un dinar a la Sala Polivalent i, ja 
a la tarda, un ball popular. Els tiquets per a l’esmorzar i el dinar 
es poden comprar al supermercat de Can Parellada, a l’estanc, 
i a la papereria 7 dies. L’esmorzar costa 5 euros i el dinar 10.

16 equips disputaran les 24 
Hores de Futbol Sala
Un total de 16 equips disputaran el 12 i 13 de juny, al 
poliesportiu, la 25a edició de les 24 Hores de Futbol Sala, 
organitzada pel Futbol Sala Espardenya amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. Els equips participants procedeixen de 
Masquefa i d’altres localitats de l’Anoia i comarques veïnes. 
La competició començarà el divendres a les 7 de la tarda i 
acabarà el dissabte a les 10 de la nit. Els setze equips jugaran 
enquadrats en quatre grups.

NOTÍCIES
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Més de 500 infants 
jugaran el Trofeu de 
Futbol Base 
Masquefa viurà el cap de setmana del 20 i 
21 de juny una gran festa del futbol base. 
La segona edició del Trofeu de Futbol 
Base Vila de Masquefa comptarà amb la 
participació de més de 500 esportistes 
de 25 equips de Pallejà, Cervelló, Torrelles 
de Foix, l’Hospitalet, Òdena, Sant Andreu 
de la Barca, Martorell, Vilanova del Camí, 
Barcelona i Masquefa. Es disputaran partit 
de les categories promeses, prebenjamí A 
i B, benjamí A i B, aleví, infantil, fèmines, 
cadet, juvenil i veterans. L’Escola de Futbol 
Base de Masquefa organitza el torneig 
després de l’èxit de l’any passat. Té el 
suport de l’Ajuntament.

Grans i petits 
corren  la Cursa 
Popular de Can 
Parellada

La desena Cursa Popular de Can Parellada 
va animar grans i petits a posar-se calçat 
esportiu i córrer pels carrers. Nombroses 
persones de totes les edats van voler fer 
esport i comprovar els beneficis que 
comporta per a la salut. Es van fer curses 
per a nens i nenes de diverses edats i per 
a adults. Els organitzadors, l’Associació 
de Propietaris de Can Parellada, va 
guardonar guanyadors i participants amb 
premis, trofeus i obsequis. L’esdeveniment 
va comptar amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i Caixa Penedès.

Nova junta directiva 
al Club Petanca

El Club Petanca Masquefa ha renovat la 
junta directiva. Els integrants de la nova 
junta són Joan Cotado (president), Ivan 

L’Escola Catalana d’Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol convoca, juntament amb la 
regidoria d’Esports de l’Ajuntament, el Curs de monitor de futbol base i futbol sala. 
Durada del curs: del 2 de setembre al 14 de desembre
Horari de les classes: dilluns, dimecres i divendres de 18.30 a 21h
Lloc: sala d’actes del CTC
Inscripcions: del 15 de juny al 10 de juliol a l’Àrea de Serveis Personals (C/Crehueta, 33)
Preu: 270 € tot el curs
El curs constarà de 100 hores repartides en: tècnica i tàctica, metodologia i preparació física, bases 
biològiques, psicologia i direcció d’equips, reglamentació esportiva i regles de joc. Per inscriure’s cal 
tenir com a mínim 16 anys. 

CONVOCATÒRIA DEL CURS DE MONITORS DE FUTBOL 2009

Gómez (vicepresident), Miquel Robert 
(secretari), Francisco Soler (tresorer) i 
els vocals José Vázquez, Alfonso del Rey, 
Óscar López, Antonio Sagre, Francisco 
Altés, José López, Andrés Sánchez i José 
Belmonte.

La Rogelio Rojo 
‘embogeix’ amb el 
Barça campió

Nombrosos masquefins i masquefines 
van veure a la Rogelio Rojo com el Barça 
de Guardiola es proclamava campió de 
la Copa del Rei en derrotar a la final a 
l’Atlètic de Bilbao per un contundent 4 
a 1. Els afeccionats van seguir el partit 
en la pantalla gegant que va instal·lar a la 
Sala Polivalent l’AMPA del CEIP Font del 
Roure per recollir diners (amb el servei 
de bar) per comprar material lúdic per 
a l’escola. L’AMPA Font del Roure tenia 
previst repetir la iniciativa per la final 
de la Champions League, el 27 de maig, 
tancada ja aquesta edició.

El CP Masquefa fa 
pòdium a la final 
d’interclubs

El Club Patí Masquefa (Patinatge Artístic) 
va tenir una destacada actuació a la 
final d’interclubs, en què van participar 

també el Tordera CP, el PA Sant Miquel 
i l’Ametlla CP. En categoria de figures 
obligatòries fins a 11 anys Thais Téllez va 
quedar 2a; en figures obligatòries majors 
d’11 anys Andrea Nieto va ser 5a, i en 
figures obligatòries iniciació A Cristina 
Fernández 5a. En figures obligatòries 
iniciació C majors de 9 anys Judit Remesal 
va ser 6a, Miranda González 7a; Mònica 
Fernández 10a, Meritxell Julià 12a, i Judit 
Argüera 13a. 
En programa curt, les classificacions 
van ser les següents: certificat (Míriam 
Albiol 4a); iniciació A (Thais Téllez 8a, 
Andrea Nieto 9a, Cristina Fernández 
10a); iniciació B (Ana Paula Molayoli 6a, 
Paula Icart 12a, Judit Domingo 13a); 
iniciació C majors de 9 anys (Mª del Mar 
Domínguez 1a, Amanda Carbonell 2a, 
Núria Guinovart 3a); iniciació C fins a 9 
anys (Júlia Julià 3a, Lucía León 8a, Marta 
Pérez 9a, Andrea Pujol 11a); iniciació B 
majors d’11 anys (Meritxell Julià 1a, Judit 
Remesal 2a, Miranda González 3a, Mònica 
Fernández 5a, Judit Argüera 6a).
El pòdium va quedar de la següent 
manera:

Iniciació C majors de 9 anys: Amanda • 
Carbonell 1a; Mª del Mar Domínguez 
2a i Núria Guinovart 3a
Iniciació B majors 11 anys: Judit • 
Remesal 1a, Miranda González 2a i 
Meritxell Julià 3a.
Iniciació C fins a 9 anys: Júlia Julià 1a• 

NOTÍCIES







Agenda cultural

CULTURA I FESTES

BALL POPULAR �

14
diumenge
Amb el Duo Orfeus 
A les 17h a la Sala Polivalent 
del Recinte Rogelio Rojo

TROBADA DE  �
SEAT 600 I COTXES 
CLÀSSICS 

14 
Diumenge 
10h: concentració de vehicles 
a la benzinera de La Pedrosa 
Passejada fins a Can Parellada 
i esmorzar
Passejada pels carrers de 
Masquefa fins al Recinte 
Rogelio Rojo
Exposició de vehicles i dinar 
popular
Ball de tarda
Organitza: Associació Cultural 
de Can Parellada
Col·laboren: Club Foro 600 i 
Ajuntament de Masquefa

FESTA ROCIERA �

Divendres, dissabte i 
diumenge
19, 20 i 21

Divendres 19
22h: música en directe al 
Recinte Rogelio Rojo

Dissabte 20
11h: recorregut ‘rociero’ fins 
al Recinte Rogelio Rojo
19.30h: ball a la Sala Polivalent 
a càrrec de l’escola de ball 
de la Cofradía del Cristo 
Crucificado y Nuestra Señora 
de los Dolores
22h: espectacle amb la 
‘bailaora’ Montse de Luna

Juny 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 maig i podria haver-se modificat.

Sevillanes i rumbes a càrrec 
de Los amigos
Actuació estelar de Julio 
Madrid
24h: actuació de El Garri

Diumenge 21
12.30h: missa rociera a 
l’Església de Sant Pere amb 
l’actuació del cor ‘rociero’
 
Organitza: Cofradía del Cristo 
Crucificado y Nuestra Señora 
de los Dolores
Col·labora: Ajuntament de 
Masquefa

ARRIBADA DE  �
LA FLAMA DEL 
CANIGÓ I REVETLLA 
DE SANT JOAN

23
Dimarts
18h: concert de música 
tradicional catalana a la plaça 
de l’Estació 

19h: arribada de la flama del 
canigó, lectura del Manifest 
per la llengua catalana i 
repartiment de la flama  

A la nit: ball de revetlla a 
les pistes de la petanca de 
Masquefa

BALL POPULAR �

28
Diumenge
Amb el Duo Tempo
A les 18h a la Sala Polivalent 
del Recinte Rogelio Rojo

CURSOS

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
Preu curs: 20 €

Curs “Avis nivell inicial”
Data:  del 14 d’abril al 23 de 
juny
Horari:  dimarts d’11.30 a 13h
Preu curs: 20 €

Curs “Avis nivell 
avançat”
Data:  Del 16 d’abril al 25 de 
juny
Horari: dijous d’11.30 a 13h
Preu curs: 20 €

Taller Internet
Data:  tots els dilluns del mes 
de maig i juny
Horari: d’11.30 a 13.30h 
Gratuït

Taller “Correu 
electrònic”
Data: 1 i 2 de juny
Horari: de 17 a 19h 
Gratuït

Taller Messenger
Data: 4 de juny
Horari: de 17 a 19h 
Gratuït

The Gimp
Data: del 9 de juny al 2 de 
juliol
Horari:  dimarts i dijous de 9 
a 11h
Preu curs: 
Aturats: 10€
Pensionistes: 20€
Treballadors: 40€

Taller Gent gran
Data:  8, 9 i 11 de juny
Horari: de 17 a 19h 
Gratuït

Taller Internet
Data:  15, 16 i 18 de juny
Horari: de 17 a 19h 
Gratuït

AGENDA DE L’ALZINAR

JORNADA D’EXHIBICIONS

13
Dissabte

MOSTRA DE  �
DANSA CREATIVA 

“Entre onades del mar”
Música de Johann Sebastian 
Bach
A les 10h a la pista de 
l’Alzinar

MOSTRA DE DANSA  �
CONTEMPORÀNIA

A càrrec de la professora 
Mireia de Querol

EXHIBICIÓ DE  �
TAEKWONDO

A càrrec dels alumnes de 
taekwondo de l’Alzinar

EXHIBICIÓ  �
DE BATUKA

Classe de Reggaeton, 
Merengue i Rumba Flamenca
i després Masterclass

CURSETS DE NATACIÓ

A partir de l’1 de juny
1a quinzena: 
del 29 de juny al 10 de juliol
2a quinzena: 
del 13 de juliol al 29 de juliol 
(22, 23 i 24 de juliol festius)
3a quinzena: 
del 3 d’agost al 14 d’agost

Horari
Guarderia i P3: de les 16 a 
16.50h
P4 i P5: de les 17h a les 
17.50h
1r i 2n: de les 18h a les 
18.50h

Més informació 
a l’agenda de la pàgina web: 
www.ateneus.cat 

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



CLUB PETANCA  �
MASQUEFA

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

CLUB PATÍ  �
MASQUEFA 

07/juny – 12h
Grup 2 Aleví A
CP MASQUEFA – E. 
MARISTES SANT JOAN

14/juny – 21.45h
Grup A Sènior Primera 
Catalana 
CP MASQUEFA – CP 
MONJOS

FUTBOL  �

07/juny – 10.15h
Grup 25 Aleví B
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – SITGES UE B

CLUB CICLISTA  �
MASQUEFA

07/juny – Hora sortida: 
07.00 – 95 Km 
(Piera, Esparreguera, El Bruc, 
Ca’n Massana, Marganell, 
Monistrol de Montserrat, 
Olesa de Montserrat, 
Esparreguera, Piera i 
Masquefa)
14/juny – Hora sortida: 
07.00 – 100 Km 
(Piera, Vallbona, Igualada, 
Jorba, Santa Maria del Camí, 
La Panadella, Santa Maria del 
Camí, Jorba, Igualada, Vallbona, 
Piera i Masquefa)

21/juny – Hora sortida: 
07.00 – 100 Km
(Sant Sadurní d’Anoia, 
Vilafranca, Santa Margarida i 
els Monjos, l’Arboç, Belllvei, 
El Vendrell Sant Joan dels 
Domenys, La Munia, Vilafranca 
del Penedés, Sant Sadrurní 
d’Anoia i Masquefa)

28/juny – Hora sortida: 
07.00 – 105 Km 
(Piera, Vallbona, Igualada, Santa 
Coloma de Queralt, Igualada, 
Vallbona, Piera i Masquefa)

CLUB DE TIR  �
ESPORTIU

7/juny – 9.30h 
Carrabina Matx

14/juny – 9.30h 
CAMPIONAT DE 
CATALUNYA 1ª FASE
Pistola 9mml
Inscripció Prèvia

28/juny – 9.30h 
Bench Rest

CLUB  �
EXCURSIONISTA 
ANOIA

Dissabte 6 
Acte de cloenda del 
“Fotoflash per Montserrat” 
Tria dels guanyadors al 
concurs de fotografia i 
lliurament de premis
A les 18h

Dilluns 21 i dimarts 
23 – Pujada al Canigó 
(2784mts) i actes de la 
Flama a Masquefa
Per a més informació, dirigiu-
vos al Club Excursionista 
Anoia, els divendres de 19 
a 21h al 93.772.67.20. o al 
carrer Crehueta, 33. També a 
ceanoia@hotmail.com

SEGONA CURSA  �
POPULAR

Diumenge 7 de juny

Cursa familiar oberta a grans 
i petits

Categories:

Benjamí (fins als 6 anys)• 

Infantil (de 6 a 10 anys)• 

Júnior (de 10 a 14 anys)• 

Sènior (a partir de 14 • 
anys)

Modalitats femenina i 
masculina

Premis per als tres primers 
de cada categoria

Inscripcions fins al 5 de juny a 
l’Àrea de Serveis Personals de 
l’Ajuntament 
(C/ Crehueta, 33)
Més informació: 
93 772 78 36

24 HORES DE  �
FUTBOL SALA

Divendres 12 i dissabte 
13 de juny
Al pavelló poliesportiu

Amb la participació de 16 
equips enquadrats en quatre 
grups

Organitza: Futbol Sala 
Espardenya
Col·labora: Ajuntament de 
Masquefa

II TROFEU DE  �
FUTBOL BASE VILA 
DE MASQUEFA

Dissabte 20 i 
diumenge 21 de juny
Amb la participació de 25 
equips

Categories:

Promeses• 

Prebenjamí A• 

Prebenjamí B• 

Benjamí A• 

Benjamí B• 

Aleví• 

Infantil• 

Fèmines• 

Cadet• 

Juvenil• 

veterans• 

NIT DE L’ESPORT �

Divendres 26 de juny

Sopar de cloenda de la 
temporada esportiva
Lliurament de guardons a 
les entitats esportives i als 
esportistes més destacats
Ball amb l’Orquestra Pacífic
Lloc: pati del CEIP El Turó

Agenda esportiva
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

La guerra, la revolució i el Comitè Obrer 
de Control en la memòria popular

Quan va arribar la República l’empresa 
Hijos de Rogelio Rojo S.A. s’acostava al 
centenar de treballadors, la propietat 
de l’empresa era familiar i els germans 
Rojo es repartien el comandament dels 
deferents departaments amb pes específic 
pel control de l’activitat.
Un cop produït l’aixecament militar del 
19 de juliol de 1936 la revolució social 
que es produí en bona part de la geografia 
catalana tingué una incidència molt limitada 
en l’activitat de la fàbrica a Masquefa. Tot 
i el decret de col·lectivització i Control 
Obrer d’Indústries i Comerços de la 
Generalitat del 24 d’octubre de 1936, a 
la fàbrica no es va arribar a produir cap 
col·lectivització. 
Patrulles de la CNT-FAI arribaven des 
de Martorell rondant els pobles, i en el 
cas de Masquefa la memòria popular 
recorda que varen fer pressió perquè 
la fàbrica es col·lectivitzés. Alhora, els 
amos de la fàbrica, els encarregats i bona 
part dels treballadors/res temien que la 
col·lectivització arribés imposada des de 
Barcelona. Per aquest motiu va ser escollit 
en assemblea de treballadors un Comitè 
Obrer de Control els membres del qual 
van ser proposats pels propietaris. Els 
escollits per formar-ne part foren en Joan 
Puig, Ventura Tomàs, Antoni Callís i Josep 
Mas. 
Aquest comitè controlava l’empresa de 
manera teòrica. Es reunien un cop per 
setmana a Masquefa i cada quinze dies a 
Barcelona, en companyia dels comitès de 
la planta de producció de Vilafranca del 
Penedès i de les oficines de Barcelona. A 
les reunions hi assistia una representació 
dels antics amos de la fàbrica, i la memòria 
popular afirma que continuaven a la 
pràctica controlant la pressa de decisions 

sobre el funcionament de l’empresa. 
Aquest comitè sembla ara que es va 
constituir (diguem-ho clar) per dissimular, 
ja que els sous no varen experimentar 
cap increment des del començament 
de la guerra tot i la forta pujada dels 
preus i les mesures socials d’increment 
salarial empreses per la Generalitat de 
Catalunya. Tampoc constatem cap altre 
millora laboral remarcable i la memòria 
popular apunta que el comitè es va crear 
per evitar la col·lectivització que volien 
emprendre els membres de CNT-FAI.   
Aquest funcionament atípic estava 
fonamentat en el consens dels treballadors 
i del conjunt de la població. No ha quedat 
constància de cap reivindicació salarial 
ni de pressions o malestars significatius 
respecte a l’elecció dels membres de 
comitè i el seu funcionament.
En Lluís Esteve, en una entrevista gravada, 
ho explica de la següent manera:
“El meu oncle va treballar de mecànic tota 

la vida. Durant la guerra també. Miri, a la 
guerra la CNT-FAI ho volien col·lectivitzar 
i a la fàbrica es van posar d’acord uns 
quants a dintre de la fàbrica, el meu oncle 
Callís, el pare del Ventura, juntament amb 
els amos i van formar un junta i no van ser 
col·lectivitzats  perquè si ho haguessin agafat 
aquella gent hagués estat un desastre. Si, si, 
si. El mateix amo era el president de la junta. 
Un dels amos perquè eren tres o quatre.”

Fonts:
Rocosa Girbau, Vicenç. La col·lectivització 
a Masquefa a  Adín, Lluís J. i altres: 
Col·lectivitzacions al   Baix Llobregat 
(1936-1939). Barcelona, 1989.

Entrevista a Lluís Esteve

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

Agenda esportiva
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NOM: Grup Puntaires de Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 1999
CATEGORIA:  Artesania
ACTIVITAT:  Elaboració de puntes al coixí
INTEGRANTS: 11
Adreça: C/ Mestre Bosch, 21 (Alícia Luís)
Tel.:  93 772 59 97

Quan entro a la sala ressona el “cla, cla, cla” dels boixets. Les integrants del Grup Puntaires de Masquefa 
estan enfeinades. Tenen la mirada fixada en el coixí i fan anar les mans amb delicadesa. Som en una de 
les classes que la professora Rosa Maria Boj, tota una eminència en l’art de les puntes al coixí, com així 
demostra els premis que acumula, els fa cada dijous al matí en una sala del Casal d’Avis. Mentre responen 
les meves preguntes no deixen de mirar el coixí ni de passar fil pels forats. No és d’estranyar. Les puntes al 
coixí són un treball artesanal molt laboriós. Es tracta d’una de les poques artesanies que ha sobreviscut a 
la mecanització i la industrialització. Elles diuen que “és fàcil”, però el cert és que cal molta vista per veure 
els forats, una bona dosi d’habilitat i, sobretot, paciència, molta paciència.  Això sí, fer puntes al coixí “és 
ideal per entretenir la ment i exercitar les mans”, expliquen.  Aquesta afició els permet fer xals, mocadors, 
punta de llençol o fins i tot quadres amb figures.
A Masquefa bona part de la culpa de la passió per les puntes al coixí la tenen la Carmen Zapata, la Teresa 
Roman i la Maria Llopart. Elles en van anar a aprendre a Piera, també amb Rosa Maria Boj, i dos anys 
després, el 1999, van engrescar unes quantes companyes més per fundar el Grup Puntaires de Masquefa. 
Actualment el grup l’integren les mateixes Teresa Roman i Maria Llopart, Dora Torres, Teresa Roig, Maria 
Taulé, Pilar Martínez, Alícia Luís, Antònia García, Maria Reina, Margarita Regueiro i Ester Mora. A les 
trobades dels dijous també s’hi sumen Raquel Arango, Concepció Montserrat (totes dues de Martorell) 
i Purificació Ferràs (de La Beguda).
A més de practicar aquesta afició un cop per setmana, les puntaires de Masquefa participen en nombroses 
trobades que es fan arreu de l’Anoia i Catalunya. Ara ja pensen en la Trobada General de Puntaires que 
se celebrarà a Lleida el 7 de juny, a la qual s’espera la presència de més de 5000 dones, i també homes, 
d’arreu d’Europa. I és que les puntes al coixí no entenen ni de gènere (cada vegada hi ha més homes 
que en fan), ni de fronteres (a Lleida s’esperen puntaires procedents de Catalunya i la resta de l’Estat, 
França, Bèlgica i Holanda, entre d’altres països). Tampoc no entenen d’edat. Les puntaires masquefines 
estan convençudes que aquesta tradició no es perdrà perquè cada cop s’hi apunten més joves, les nétes 
d’algunes d’elles, per exemple.
El grup també prepara ja la trobada de puntaires que cada any, per setembre, organitza a Masquefa amb el 
suport de l’Ajuntament. S’espera la presència a la plaça de l’Estació de més de 300 puntaires catalanes.

Grup Puntaires de Masquefa: el 
laboriós art de les puntes al coixí 

 “Les puntaires conviden a integrar-se al grup tothom 
qui vulgui aprendre a fer aquesta tradicional artesania, 

especialment les generacions joves”


