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30 anys d’ajuntaments
democràtics

Pla per millorar les
urbanitzacions
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MASQUEFA

SABÍEU QUE...
EL DEPARTAMENT D’URBANISME
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Participa en els
assumptes
municipals
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 21.3: el
d’entitats

fitxer

municipal

El fitxer ha de permetre conèixer
la missió o objectiu principal de
l’entitat per tal de fer una efectiva
activitat classificatòria.
Article 21.4: el
d’entitats

fitxer

2

telèfons d’interès

El
Departament d’Urbanisme és
l’encarregat de l’àrea territorial de
l’Ajuntament (93 772 50 30). Entre les
seves funcions destaquen el planejament
urbanístic, les llicències urbanístiques
(d’obres majors i obres menors) i les
llicències ambientals o d’activitat, així
com les obres públiques municipals.
També concedeix la llicència de primera
ocupació als edificis nous, després de
comprovar que la construcció s’ha fet d’acord amb el projecte tècnic i la llicència
urbanística. Sense el permís de primera ocupació no s’hi pot entrar a viure. En
canvi, la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge s’ha de tramitar al Consell Comarcal
de l’Anoia (93 805 15 85) o a la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de
Catalunya (93 214 70 00). Per poder fer els tràmits al Departament d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Masquefa l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9 del matí a
2 del migdia. Així mateix, les consultes als serveis tècnics del departament es poden
fer els dilluns i dimecres de 2/4 de 12 del migdia a la 1.

Temps de lleure
familiar

batega

municipal

La inscripció al fitxer s’efectuarà
segons el que estableix el Reglament
Orgànic Municipal (ROM) o en el seu
defecte segons decret de l’alcaldia.
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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
93 772 76 27
SANGHÉS
CONSELL COMARCAL
93 805 15 85
CORREUS
93 775 92 67
CRARC
93 772 63 96
EQUIP D'ATENCIÓ
636 365 631
A LA DONA
ESCOLA BRESSOL
93 772 50 11
MUNICIPAL
ESCOLA BRESSOL
93 772 50 24
DE LA BEGUDA
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
93 205 15 15
CATALANS
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
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ACTUALITAT

LA DEMOCRÀCIA LOCAL CELEBRA 30 ANYS
Masquefa va commemorar els 30 anys d’ajuntaments democràtics amb un acte institucional en què es van
homenatjar tots els regidors i regidores d’aquestes tres dècades. El reconeixement va comptar amb les
intervencions dels set alcaldes que ha tingut la vila des del 1979. Tots ells van coincidir a destacar la profunda
transformació política, social i econòmica. També van posar damunt la taula algunes assignatures pendents
L’acte va comptar amb la presència de la gran majoria
d’exregidors i exregidores. L’actual alcalde de Masquefa,
Xavier Boquete i Saiz (CiU), que ocupa el càrrec des del
2007, va recordar que la transformació de Masquefa “no
hauria estat possible sense uns homes i dones compromesos
a treballar per la vila sense rebre res a canvi”. “Al marge
de colors polítics –va afegir- tots i totes han treballat
amb un mateix objectiu: servir els vilatans i vilatanes”. Va
plantejar el conflicte de les competències i el finançament
municipal com dos cavalls de batalla a resoldre, i en va
posar d’exemple els serveis sanitaris:. “els ajuntaments,
sense tenir la competència i sense recursos, estem fent
consultoris mèdics i els estem mantenint”.
Francesc Miralles i Mestre (CiU), alcalde del 1979 al 1983,
va recordar la “il·lusió” d’aquell primer govern que va
posar els fonaments de la democràcia municipal. El primer
alcalde de Masquefa des de la recuperació dels ajuntaments
democràtics va destacar especialment tres actuacions
d’aquell govern: “la lluita per resoldre l’abastament d’aigua”,
“la tasca per donar a conèixer la nostra cultura i la nostra
llengua”, i “l’elaboració del Pla General”.
Joan Martínez Reche (PSC), alcalde del 1983 fins al 1988,
va afirmar que “tots els regidors i regidores hem aportat
el nostre granet de sorra per consolidar la democràcia”,
alhora que va subratllar que “avui celebrem els 30 anys
d’ajuntaments democràtics, però hi haurà els 30 anys i un
dia, i dos dies, i tres... i s’ha de continuar treballant”.
El també socialista Josep Duran i Gálvez, que va prendre
el relleu de Reche a l’alcaldia, un any després de les
eleccions del 1987, i va ser alcalde fins al 1991, va agrair “el
reconeixement als 65 homes i dones que en aquests trenta
anys han dedicat part del seu temps a servir els masquefins
i masquefines, tots amb la voluntat de fer, encara que des
d’opcions democràtiques diferents, una Masquefa millor”.
Josep Julià Càlix (CiU), alcalde del 1991 fins al 1996, va
voler agrair “la tasca i la dedicació” de tots els qui van
formar part de l’Ajuntament aquest anys. Com Reche, Càlix
també va vèncer a les urnes en dues eleccions encara que
l’any 96 va cedir l’alcaldia al seu company Manel Ferrer i
Peixó (CiU).
Ferrer va subratllar “el coratge dels qui es van presentar
a les eleccions del 1979 i també als qui els van precedir i
no van tenir un paper gens fàcil”. Va aprofitar l’ocasió per
reclamar el canvi “d’una llei electoral que no funciona”.
Teresa Estruch i Mestres (PSC), alcaldessa durant dos
mandats (del 1999 al 2007), va mostrar la seva satisfacció
“per haver posat un granet de sorra en la consolidació dels
ajuntaments democràtics”. Va apuntar tres assignatures
pendents: la conciliació entre l’exercici de la política i
la vida familiar, la incorporació de les dones en càrrecs

L'acte de commemoració dels 30 anys d'ajuntaments
democràtics va comptar amb la participació de la gran
majoria dels regidors i regidores d'aquests trenta anys

Els set alcaldes que ha tingut Masquefa des del 79.
D'esquerra a dreta: Manel Ferrer, Josep Duran, Francesc
Miralles, Xavier Boquete, Joan Martínez Reche, Josep
Julià Càlix i Teresa Estruch

polítics de responsabilitat, i l’apropament de la política als
vilatans.
Durant l’homenatge es va fer un especial reconeixement
als dos regidors que ja han mor, Lluís Raventós i Bonet i
Joan Isart i Sabi, representats pels seus familiars. A tots els
regidors i regidores se’ls va lliurar un clauer amb l’escut
de l’Ajuntament de Masquefa.

MASQUEFA

ACTUALITAT

batega

4

UN CAP DE SETMANA MOLT INTENS
Amb el lema “En cap cap cap el que cap en aquest cap de setmana” Masquefa va
viure el 6 i 7 de juny dos intensos dies replets d’activitats. Dissabte es va celebrar una
multitudinària Fira de la Infància i la Joventut i diumenge els masquefins i masquefines
es van sumar a la Festa de l’Esport amb una participada cursa popular
La Fira de la Infància i la Joventut arribava
aquest any a la sisena edició. I ho va
fer amb una xifres de rècord. Milers de
persones la van visitar i van participar
en les més de 60 activitats, tallers i
espectacles organitzats simultàniament
en nous escenaris diferents. Infants, joves
i els seus familiars van gaudir d’activitats
com circuits d’escalèxtric i slot, tatuatges
d’henna, danses, tallers de xapes
saludables, exposicions, jocs interactius,
patinatge artístic, jocs de taula, tallers de
pintura, maquillatge i perruqueria, un taller
de gegants o circuits de mobilitat segura
amb bicicleta, entre moltes d’altres. La
fira ofereix als infants i joves tot un dia
ple d’activitats i a la vegada els dóna a
conèixer les entitats que les organitzen.
Els visitants van gaudir també de diversos
espectacles, com ara dues cercaviles
geganteres, una exhibició de balls de
bastons i una altra de twirling, un taller
de castellers, una original cercavila amb

CONCURS
DE FOTOREPORTERS
Una de les novetats de la sisena Fira de
la Infància i la Joventut va ser un concurs
de fotoreporters amb la participació
de set joves, els quals van copsar en
imatges les escenes més curioses de
la jornada. Aquestes són les tres fotos
que van resultar guanyadores.

un grup d’animació, una xocolatada,
l’exhibició dels castellers d’Esparreguera,
un correfoc i el castell de focs.
Els drets dels infants
Un altre dels objectius del certamen és
donar a conèixer els deures i els drets
dels més menuts. És per això que es
dedica cada any a la sensibilització d’un
d’aquests drets. En aquesta edició els
infants van poder participar en un original
joc dels patacons que els va permetre
conèixer aquests drets.
Durant la fira els masquefins i masquefines
i els comerços i empreses van mostrar
la seva cara més solidària, amb una gran
participació en la tómbola del Grup de
Voluntaris en què es van sortejar articles
cedits pels establiments.
La Fira de la Infància i la Joventut també
va tornar a demostrar el seu compromís
amb el medi ambient.Així, es van instal•lar
contenidors per a la recollida selectiva

en diversos punts, es va presentar en
societat la deixalleria mòbil i es van fer
xerrades, exposicions i tallers de consum
responsable i de plantes aromàtiques i
medicinals. A més, els plats, gots i coberts
que es van servir durant el dinar amb
les entitats eren biodegradables, i els
gots que s’usaven en els bars de la fira
retornables.
Gràcies a tots!
Organitzada per l’Ajuntament, la fira és
possible gràcies a la implicació i la il•lusió
del teixit associatiu. Hi van participar fins
a 55 entitats, pràcticament la totalitat
de les inscrites en el fitxer municipal
d’associacions. Les entitats van mobilitzar
fins a 523 persones. L’Ajuntament agraeix
també la generositat dels 125 comerços
patrocinadors, més de la meitat del total
d’establiments i empreses de Masquefa,
així com l’esforç dels 16 joves voluntaris
i del personal del Consistori.
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L’ESPORT
ÉS
SALUT
Fins a 280 persones, 50 més que l’any
passat, van equipar-se amb xandall i
calçat esportiu per prendre part en la
segona Cursa Popular, organitzada per
l’Ajuntament. Grans i petits van fer un
recorregut de gairebé tres quilòmetres
pels carrers de Masquefa. En aquesta
ocasió la cursa preveia quatre categories:
benjamí, infantil, júnior i sènior, totes
amb modalitat masculina i femenina,
amb premis per als tres primers. Però
l’important no era guanyar sinó participar,
ja que es tracta d’una cursa familiar
oberta a tothom i que pretén fomentar
el saludable hàbit de fer esport.

CLASSIFICACIONS
Benjamí ( fins als 6
anys)
Nens
1.- Blai Ros
2.- Eric Cesar
3.- Sergi Rubiales
Nenes:
1.- Paula Cruz
2.- Anna Sampere
3.- Judit Martín
Infantil (de 7 a 10 anys)
Nens:
1.- Ruben Garcia
2.- Marc Bernal
3.- Joan Flores

Nenes:
1.- Carla Rosco
2.- Paula Munné
3.- Júlia Sousa
Júnior (de 11 a 14 anys)
Nens:
1.- Daniel Fernández
2.- Adrià Gómez
3.- Alex Labas
Nenes:
1.- Berta Sagues

2.- Sandra Checa
3.- Judit Farré
Sènior
Homes:
1.- Josep M. Guiñon
2.- Francisco Meto
3.- Oriol Rodriguez
Dones:
1.- Gemma Afonso
2.- Laura Alcaraz
3.- Amalia Bel

PASSEJADA PEL RIC PARATGE NATURAL DE MASQUEFA
També sota el paraigües de “En cap cap
cap el que cap en aquest cap de setmana”
el divendres 5 de juny s’havia de fer una
excursió per l’entorn natural de Masquefa,
que finalment es va ajornar al dia 12 per culpa
de la pluja. Hi van participar fins a 75 persones
de totes les edats, des de nens amb cotxets
acompanyats pels seus pares fins a avis i àvies
que van fer el recorregut en companyia dels
seus fills i néts. La sortida va permetre als
participants descobrir la fauna i la flora del
paratge natural que envolta Masquefa, gaudir
d’un paisatge espectacular i passar una bona
estona.Van fer un recorregut des de la masia
de Can Torras fins a la masia de Can Esteve,
la qual van visitar. Dedicada al conreu de
la vinya i els arbres fruiters, es tracta d’una
masia del 1515 totalment rehabilitada.

ACTUALITAT
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FESTA MAJOR
Masquefa viurà del 22 al 27 de juliol sis intensos dies de Festa Major, en
què tornarà a gaudir de cercaviles, correfocs, balls de gala, sopars de gala,
sardanes, espectacles d’animació, concerts o teatre del bo, entre moltes
d’altres activitats. Aquesta serà una Festa Major molt especial, ja que
coincideix amb un doble aniversari: el de l’Alzinar (que bufa 50 espelmes)
i el de la Cobla Orquestra Montgrins (que fa 125 anys)

Organitzada per la Societat Recreativa i Cultural l’Alzinar, amb
el suport de l’Ajuntament, la Festa Major oferirà una atapeïda
agenda d’activitats pensada per a totes les edats i tots els
gustos.
Una entitat històrica
A més, els organitzadors preparen un acte especial per celebrar
el 50è aniversari de l’Alzinar, institució que des de fa ja moltíssims
anys duu el pes de l’organització de la festa grossa de Masquefa.
En aquestes cinc dècades d’existència l’Alzinar s’ha erigit com
un destacat motor de l’activitat cultural a la vila.
Una història d’amor
La Festa Major coincidirà també amb un altre gran aniversari, el
de la Cobla Orquestra Montgrins, que fa 125 anys. Ja fa 62 anys

i 63 festes majors que la vila pot gaudir ininterrompudament
d’aquesta prestigiosa i premiada formació fundada el 1884
a Torroella de Montgrí. Diu la memòria popular que la dels
Montgrins i Masquefa és una història d’amor que va començar
l’any 1947 i que continua fins ara. Fa 62 anys, quan el músic
torroellenc Joan Sabrià festejava amb una noia de Masquefa i
va proposar que es llogués la cobla del seu poble per a la Festa
Major, molts pocs podien imaginar que encara avui els Montgrins
continuarien amenitzant la nostra festa grossa. Així ho explica
l’estudiós masquefí Jordi Tomàs i Elías en el treball que va
elaborar l’any 2003 sobre els Montgrins i que es va completar
amb un disc que la cobla degana de Catalunya va dedicar a
Masquefa. Aquest 2009 els masquefins i masquefines podrem
tornar a gaudir d’una formació que ha estat guardonada amb el
Premi Nacional de la Música i amb la Creu de Sant Jordi.
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D’ANIVERSARIS
PROGRAMA D’ACTES
Dimecres 22 de juliol
11.30h: Repic de campanes
11.30h: Passada de Festa Major amb
els Montgrins.
12h: Ofici solemne de Festa Major. A
l’església de Sant Pere
Fabulari de Festa major. Plaça de
l’Estació
Vermut de Festa Major. Celebració del
50è aniversari de l’Alzinar
18h: Jocs de cucanya. Plaça de l’Estació.
19h: Sardanes amb la Cobla Montgrins
20h: Sorteig de llotges
22.30h: Serenata a l’Ajuntament amb
l’Orquestra Montgrins
00.30h: Ball de gala amb l’Orquestra
Internacional Montgrins. A l’envelat

‘Estrambòtic’, amb Teatre Mòbil. A la
plaça de l’Estació.
19h: Concert de Festa major amb
la Coral l’Alzinar, els Montgrins i la
direcció del Mestre Mata. A l’església
de Sant Pere
22.30h: Gran concert de Festa Major
amb la Cobla-Orquestra Internacional
Montgrins. A l’envelat
Pregó de Festa Major
Sarau de Festa Major.

Dijous 23 de juliol
13h: Sardanes amb la Cobla Orquestra
Montgrins. A la plaça de l’Estació
18h: Espectacle d’animació

Dissabte 25 de juliol
11h: III Open de Ping Pong. A l’envelat
11h: Màster class d’Aquagym. A la
piscina de l’Alzinar

Divendres 24 de juliol
18h: Espectacle d’escuma amb
Yacumba. A la plaça de l’Estació
22h: Sopar de gala. A l’envelat
Ball amb el grup Moonlight

CAN VALLS RECUPERA
LA FESTA MAJOR
També aquest mes de juliol Can Valls
tornarà a celebrar la Festa Major després
del parèntesi d’uns anys. La recuperació
de la celebració ha estat possible gràcies
a la iniciativa d’un grup de veïns i té el
suport de l’Ajuntament.
Dissabte 18 de juliol
21h: Sopar popular. A la pista del parc
infantil.
Els tiquets s’han d’adquirir abans
del 12 de juliol.
Preu: 6 euros
(C/ Joan de la Cerva, 2 o C/ Jaume Ferran, 27)
(625 066 657 –Paco- o 625 066 655
–Marga-)
22h: Ball amb el grup Choffers
Sorteig d’un cap de setmana a la Costa
Brava
Diumenge 19 de juliol
18h: Parc infantil, jocs i xocolatada

18h: Cercavila
22h: Correfoc
Castell de focs. A l’escola El Turó
01.00h: Nit jove de versions amb la
Fundación No Hay Manera i La Niña
del Exsurfista. A l’envelat
Matines
Diumenge 26 de juliol
18h: Ball de tarda amb el Dúo Amor. A
la plaça de l’Estació
20h: Mostra de cuina. Als jardins de la
Torre dels Lleons
21h: Exhibició de balls de saló. A la
plaça de l’Estació
22h: Gran Teatre de Festa Major amb
“Converses amb la mama”. A l’envelat
Traca i fi de Festa Major
Dilluns 27 de juliol
(Dia del gos)

CAN QUISERÓ
TAMBÉ FA FESTA GROSSA
El Trofeu d’Urbanitzacions de Futbol Sala, l’exposició
de manualitats, els espectacles de pallassos i mags o el sopar popular
amb ball són algunes de les activitats més destacades de la Festa
Major de Can Quiseró, organitzada per l’associació de veïns amb la
col·laboració del Consistori.
Dissabte 18 de juliol
18h: Trofeu Urbanitzacions Futbol Sala.
Amb els equips de Can Quiseró, Can
Valls, Can Parellada i El Maset
18h:Trofeu Urbanitzacions de Jocs de Taula

Diumenge 26 de juliol
11h: Tallers de manualitats
per a infants
17h: Gimcana
19h: Actuació d’un mag

Diumenge 19 de juliol
18h:Trofeu Urbanitzacions Futbol Sala.
18h:Trofeu Urbanitzacions de Jocs de Taula

Dissabte 1 d’agost
19h: actuació de pallassos
20h: Ball de les nenes de Can Quiseró
21h: Sopar popular i ball amb
l’Orquestra Toma Nota
(Venta de tiquets: dies 18, 19, 25 i 26
de juliol, de 17h a 21h,
al Local Social de Can Quiseró)

Dissabte 25 de juliol
17h: Inflables i brau mecànic
20h: Exposició de manualitats
20h: exhibició de bike trial amb
Dani Gómez
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LA NIT EN
QUÈ TOTHOM
GUANYA
La Nit de l’Esport
reconeix els mèrits de
tots els clubs, entitats i
esportistes de la vila
Un any més la nombrosa família esportista
de Masquefa es va tornar a vestir de gala per
acomiadar la temporada 2008/2009 amb la Nit de
l’Esport. Organitzada per l’Ajuntament, la festa és
un reconeixement a la dedicació i l’esforç que les
nombroses entitats del món esportiu de la vila fan
al llarg de tot l’any. Així, es van lliurar guardons a
totes les entitats i clubs i també es van premiar els
esportistes masculins i femenins més destacats

L’alcalde, Xavier Boquete, i el regidor d’Esports, Enrique Gómez,
van ser els encarregats de lliurar els trofeus als representats de
les entitats i clubs i als millors esportistes, els quals van pujar a
l’escenari habilitat al pati de l’escola CEIP El Turó. En aquesta ocasió
es van premiar 24 clubs i entitats i 26 esportistes.
La celebració va tornar a posar de manifest l’excel·lent estat de
forma que viu l’esport masquefí. Més de 600 persones van assistir
al sopar popular amb què es va posar el punt final a una temporada
que ha tornat a estar plena d’èxits per als equips de casa nostra.
De tota manera, la Nit de l’Esport vol ser un reconeixement, al
marge dels resultats, a la tasca que els clubs, entitats i esportistes
fan per fomentar el saludable hàbit de fer esport i a la vegada per
promocionar la vila de Masquefa més enllà de les seves fronteres.
Després del sopar popular, una fideuà servida per l'Escola de Futbol
Base i el Futbol Club Masquefa, i del lliurament dels guardons, els
assistents també van poder gaudir d’un ball amb l’Orquestra Pacífic
que es va allargar fins a la matinada.

Gim Dolçá
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Paraolímpics

Judit Sáez (SES Masquefa)

Associació de Motoristes 4133

Gas a Fons

Dani Gómez (bike trial)

Club de Tir Esportiu

Club Excursionista Anoia

CP Masquefa. Hoquei. Prebenjamí A

Club Petanca Masquefa

CP Masquefa. Patinatge artístic

Club Twirling C. Parellada

Escola Bàsquet Masquefa

Escola Futbol Base Masquefa

Futbol Club Masquefa

Futbol Sala Espardenya

L’Alzinar, aeròbic

L’Alzinar, taekwondo

Masquefa Tennis Taula

Societat de Caçadors l’Esquirol

Unió Ciclista Masquefa

Lliga d’Hivern de F. Sala

Masquefa Slot

Dansa Masquefa

Bonavista Gym
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El Projecte Educatiu de Vila ja té ‘cara’
Aquest sóc jo!!! Ja tinc ‘cares’!!! Fa uns mesos que l’ Ajuntament de
Masquefa m’ha posat en marxa. Ara necessito de tu per a créixer.

Jo, el P rojecte

E ducatiu de V ila de Masquefa

sóc una eina

per promoure la teva participació i fer de la vila una vila
educadora; entenent l’educació molt més enllà de les escoles, com un element central de la vida d’una vila, en què “tots
eduquem i som educadors”.
A partir d’ ara em trobaràs a tot arreu: al carrer, a l’Ajuntament, a les escoles, als parcs, a les entitats... i a casa teva!
Si vols contactar amb mi

envia’m un email

a pevmasquefa@masquefa.net
o truca’m al 93.772.68.93.

Fes-me créixer!!!

Acabo de néixer i necessito que m’ ajudis a trobar 3 paraules
FONAMENTALS per a mi. Les trobaràs en les meves “cares”.
M’ajudes?
E _ _ _ _ _ _ _.
P _ _ _ _ _ _ _ _.
V _ _ _ _ _ _ _.

El

a la sisena Fira de la Infància i la Joventut

El 6 de juny, en el marc de la Fira de la Infància i la Joventut, a l’estand de
l’Ajuntament, es va fer una dinàmica participativa, oberta a tots els visitants,
per recollir les aportacions, comentaris i propostes dels vilatans i vilatanes
sobre l’educació a Masquefa.
Molta gent hi va voler participar i va fer-nos arribar la seva visió
sobre l’ educació a la vila.
Aquesta activitat també va servir per explicar què és el
i recollir les dades de les persones interessades
en rebre més informació sobre aquest projecte.
								
Moltes gràcies per les vostres aportacions!
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La detecció precoç del càncer de mama
La campanya de detecció precoç del càncer de
mama intenta aconseguir que totes les dones
de 50 a 69 anys es facin una mamografia cada
dos anys. És molt important que les pacients
que rebin una carta per fer-se la mamografia
acudeixin a la cita, perquè així és millora el nivell
d’atenció a les usuàries, permet una identificació
àgil de les pacients susceptibles de patir aquesta
patologia i dels serveis als que han d’accedir.
L’autoexploració, un cop al mes
L’autoexploració permet a la dona conèixer
millor els seus pits i ser capaç de valorar
alteracions o canvis de forma, de textura, de color
i de mida. Es recomana fer-la un cop cada mes.
En el cas que es tingui la menstruació es millor
fer l’autoexploració els primers dies d’haver-la
acabat, i en el cas de tenir la menopausa fixar un
dia al mes.
És convenient seguir tots els passos que es
descriuen a continuació, primer amb un pit, i
després amb l’altre:
· En primer lloc es fa una inspecció ràpida
d’ambdós pits. Per fer-la és necessari estar
despullada davant el mirall i aixecar els braços.
Totes dues mames s’han de moure de manera
simètrica, sense que cap petita porció de pell
quedi ‘enfonsada’. També s’ha d’observar si hi ha
zones envermellides o inflades.
En segon lloc, estirada i amb el braç aixecat
al costat del cap (aixecar el braç del pit que
anem a explorar) amb el palmell de la mà pla,
i imaginant la mama com una esfera, cal palparla profundament, primer per la part externa-

superior (la més propera a l’aixella), després
per la porció immediatament inferior, l’externainferior, després per la zona també inferior però
interna, a prop de l’altra mama, i després per la
porció també interna però superior. Per últim, cal
agafar el pit amb la mà, oprimir-lo lleugerament
i observar que realment no hi ha cap secreció
pel mugró.
· En últim lloc, cal palpar en el buit de l’aixella.
Petits nòduls en l’aixella són amb molt alta
probabilitat ganglis normals, molt freqüents en
aquesta localització..
Si durant l’exploració de les mames trobem
alguna cosa que ens crida l’atenció, cal tornar a
palpar-les al dia següent i, si realment creiem que
hi pot haver alguna anomalia, hem de consultar
el metge.

Taller per
aprendre a
autoexplorar-se
L’Ajuntament té previst organitzar per al
mes de setembre vinent un taller sobre
la importància de la prevenció en el
càncer de mama i en el què s’explicarà
també a les assistents com s’ha de fer
l’autoexploració. Amb aquesta iniciativa
el Consistori vol contribuir a fomentar la
prevenció davant d’aquesta patologia.

Fins a 40 propostes 'rivalitzen' pel disseny del nou CAP
Fins a 40 despatxos d’arquitectura han
presentat les seves propostes al concurs
d’idees que va convocar l’Ajuntament
per elegir el disseny del nou Centre
d’Atenció Primària (CAP) que es farà
a Masquefa. Un jurat format per tres
arquitectes i per responsables polítics
i tècnics de l’Ajuntament elegirà ara
entre els 40 treballs rebuts la proposta
guanyadora. El despatx seleccionat
serà l’encarregat d’elaborar el projecte
definitiu del nou CAP. A més de la proposta guanyadora també
uns altres 5 dissenys seran premiats.
Els projectes i les maquetes presentades al concurs d’idees

s’exposaran durant els dies de la Festa Major a la Sala de Plens
de l’Ajuntament perquè les puguin veure els vilatans i vilatanes.
El Consistori fa una valoració molt positiva de l’extraordinària
participació que ha obtingut el concurs d’idees.
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DIGNIFIQUEM LES URBANITZACIONS
L’Ajuntament de Masquefa treballa per resoldre les mancances que històricament han
patit les urbanitzacions. Es tracta d’una situació generalitzada a Catalunya i heretada
de fa molts anys, ja que moltes urbanitzacions van ser construïdes per promotors als
anys 60 i 70 sense cap planejament urbanístic ni previsió de serveis. Ara l’Ajuntament
tirarà endavant els projectes d’urbanització a El Maset i Can Valls. Entre d’altres
actuacions, s’asfaltaran tots els carrers i s’hi instal·laran serveis bàsics com la xarxa de
clavegueram, el subministrament d’aigua, l’enllumenat públic i l’electricitat. Aquests
projectes se sumen a altres actuacions per millorar també les urbanitzacions de Can
Parellada i Can Quiseró. L’objectiu és fer-ne urbanitzacions de primera, amb tots els
serveis, i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes
En el cas del Maset,
l’Ajuntament ja ha elaborat una
modificació puntual del Pla General,
pas previ per poder aprovar el projecte
de reparcel·lació. La previsió és que
la modificació puntual s’aprovi en el
ple municipal que se celebrarà aquest
mateix mes de juliol. Un dels aspectes

més destacables d’aquesta modificació
és que s’elimina la previsió de construir
un centenar d’habitatges nous a El
Maset. Un cop aprovada la modificació
del planejament, l’Ajuntament ja podrà
aprovar el projecte de reparcel·lació.
Aquest projecte ja s’està elaborant i
una vegada s’aprovi es farà el concurs

públic per adjudicar les obres.
L’Ajuntament també manté negociacions
amb la companyia Enaigua perquè el
cost de les noves canonades de l’aigua
no repercuteixi en els propietaris i
sigui la mateixa empresa qui el financi,
a càrrec del fons de reposició.

El Maset estrena parc
Amb l’objectiu de dotar El Maset de més i
millors equipaments, l’Ajuntament també
hi ha fet recentment un nou parc. Amb
aquesta actuació els veïns i veïnes guanyen
una nova zona verda i lúdica.

MASQUEFA
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En el cas de Can Valls, el
projecte de reparcel·lació ja ha estat
enllestit i aprovat. S’està a punt de
licitar les obres perquè els treballs
d’urbanització i d’instal·lació dels serveis
puguin començar de seguida.

QUÈ ÉS UNA
MODIFICACIÓ DEL
PLANEJAMENT
GENERAL?
El planejament general és l’eina
que regula la planificació dels
municipis. L’actual planejament
de Masquefa defineix unes zones
verdes col·locades en parcel·les
que avui ja han estat edificades.
Amb la modificació del planejament
s’aconsegueix traslladar aquestes
zones verdes a terrenys que no
estan edificats, mantenint així les
edificacions fetes i alhora garantint
uns espais lliures de qualitat. Amb
aquesta modificació s’incrementa la
quantitat i la qualitat de les zones
verdes i d’equipaments.

QUÈ ÉS UNA
REPARCEL·LACIÓ?
És el procés jurídic pel qual es
distribueixen
proporcionalment
a la superfície del terreny de cada
propietari totes les despeses
d’urbanització.

QUÈ COMPORTA UNA
REPARCEL·LACIÓ?
La reparcel·lació comporta la
redefinició i confirmació dels límits
reals de cada parcel·la, la inscripció
de la parcel·la en el Registre de la
Propietat (títol de propietat) i el
fet de sufragar les despeses d’acord
amb la dimensió de la propietat.

(continua a la pàgina següent)

ACTUALITAT
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LA MILLORA DE LES URBANITZACIONS, UNA PRIORITAT
CAN PARELLADA

 Es completa la xarxa de
clavegueram
Entre el pla d’actuacions de l’Ajuntament per millorar les
urbanitzacions de Masquefa destaca l’obra d’instal·lació del
clavegueram al carrer d’entrada de Can Parellada, que ja s’està
duent a terme.Amb aquesta actuació es completarà definitivament
el sistema de sanejament de les aigües en tota la urbanització, ja
que aquest era l’únic tram que quedava pendent.

 Nova pista poliesportiva a
l’aire lliure
D’altra banda, Can Parellada ha guanyat també un nou
equipament esportiu i lúdic. L’Ajuntament hi ha construït una
nova pista poliesportiva habilitada per a la pràctica a l’aire lliure
de diversos esports, com ara futbol sala o bàsquet. La pista s’ha
fet en els terrenys de l’antic camp de futbol.

 Arranjament de la carretera
de La Beguda
Finalment, Can Parellada s’ha vist també beneficiada per les obres de
millora de la carretera de La Beguda, que connecta aquest nucli de
població amb el centre de Masquefa. L’obra ha consistit a arranjar el
vial i a asfaltar-lo tot de nou, ja que en diversos trams es trobava en
molt mal estat.A més, s’ha pintat de nou la senyalització horitzontal
i properament s’hi instal·larà també nova senyalització vertical.
La millora d’aquesta carretera completa l’actuació duta a terme
l’estiu passat al carrer principal de Masquefa i que va canviar
absolutament la fesomia d’aquest vial en el tram comprès entre can
Massana i Can Parellada. El carrer es va reasfaltar de nou, s’hi van
col·locar jardineres, es van suprimir les places d’aparcament fins
aleshores permeses damunt la vorera i s’hi va fer una zona blava
gratuïta per afavorir la rotació dels estacionaments i facilitar, així, la
realització de compres i gestions al centre de Masquefa.

CAN QUISERÓ

S’asfaltaran de nou tots els
carrers
L’Ajuntament també té previst iniciar en breu els treballs
de reasfaltatge de tots els carrers de la urbanització de Can
Quiseró. L’obra consistirà a posar una nova capa de rodadura
per facilitar el trànsit dels vehicles. A més es pintarà de nou la
senyalització horitzontal.
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La Mancomunitat de La Beguda
fa un altre pas endavant
Els regidors dels ajuntaments de Masquefa, Sant Esteve
Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons es van reunir el 22 de
juny en assemblea per resoldre les al·legacions que s’havien
presentat al projecte d’Estatuts de la Mancomunitat de La
Beguda (aprovat inicialment pels tres consistoris el 27 de
març) i aprovar-ne, així, el text definitiu. Amb l’aprovació del
text definitiu la Mancomunitat fa un altre pas endavant i ara
la última paraula la té la Generalitat, que haurà de fer les
oportunes observacions de legalitat al text. Quan obtingui el
vistiplau del Govern català els tres ajuntaments podran aprovar
definitivament els estatuts en ple municipal i posar en marxa
la Mancomunitat. El text definitiu dels estatuts es va aprovar
per una àmplia majoria dels 37 regidors que integren els 3
ajuntaments. Hi van votar a favor 28 dels 32 regidors presents
en l’assemblea, i es van abstenir 4 regidors del grup de CiU de
Sant Llorenç.
La Beguda 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 o casa pertanyin a més d’un
municipi han dificultat històricament la prestació de serveis
bàsics com la neteja viària o la recollida d’escombraries. La
Mancomunitat neix de la voluntat dels tres ajuntaments de
cooperar per resoldre les mancances en alguns serveis.

En record de
Maria Teresa García Silleras
Masquefa condemna la mort, a mans
de la seva parella, de la jove del Maset
i encoratja tothom a lluitar per posar fi
a la violència de gènere
La mort de Maria Teresa García Silleras, una jove molt
vinculada al Maset, presumptament a mans de la seva
parella, ha commocionat Masquefa. En nom de tots els
vilatans i vilatanes, l’alcalde va llegir en el darrer ple
municipal un manifest que “condemna enèrgicament”
aquest nou cas de violència domèstica, a l’hora que
dóna el “més sincer condol als seus familiars i amics”.
El manifest també encoratja les dones que són víctimes
de la violència domèstica a denunciar-ho, i recorda que
la violència de gènere “no és un problema privat de
les dones que la pateixen, sinó un problema de tots”,
perquè “és entre tots que hem d’ensorrar els murs del
silenci i la indiferència per posar fi a aquesta autèntica
xacra social”. La Maria Teresa era una jove de 30 anys
molt coneguda i estimada al Maset, on els seus pares
tenen una casa des de fa molts anys.

Cursos on line gratuïts per a
persones en atur
El Servei d’Ocupació de Catalunya i la Universitat Oberta
de Catalunya han posat en marxa una nova línia de formació:
cursos virtuals i gratuïts per a persones en atur, tot i que
també hi poden accedir persones en actiu si hi ha places.
Els masquefins i masquefines interessats poden realitzar les
inscripcions i els cursos al Centre Tecnològic Comunitari.
Al CTC rebran assessorament i disposaran d’ordinadors.
L’oferta formativa inclou cursos on line de 50 especialitats
diferents, de 25 a 125 hores de durada, i que es repeteixen
durant l’any. Més informació i realització d’inscripcions a
www.oficinadetreball.gencat.cat.

Recull el disc per
aparcar a la zona
blava gratuïta
Les persones que encara
no disposin del disc amb un
rellotge que permet aparcar a
la zona blava gratuïta del carrer
principal poden passar-lo a
recollir a l’Ajuntament, la Torre
dels Lleons i la Policia Local.

Més mesures davant la crisi
Amb l’objectiu de contribuir a generar ocupació, l’Ajuntament
contractarà aquest mes de juliol persones que es troben a
l’atur perquè treballin en les obres que el Consistori du a
terme a la vila.
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Adhesions a la candidatura de El foc i festa protagonistes en
Masquefa a Ciutat Gegantera
la nit més curta de l’any
Foto: Joan Quesada

Masquefa continua sumant adhesions per ser Ciutat Gegantera el 2012.
La candidatura, una iniciativa de la Colla de Geganters i Grallers, es
va presentar oficialment aquest juny durant la Fira del Món Geganter
a la Llacuna, on va obtenir el suport de les colles geganteres de la
comarca. El vocal de la Coordinadora de Gegants i Capgrossos de
l’Anoia, Ramon Pijuan, va ser l’encarregat d’anunciar la candidatura. La
cap de colla dels geganters de Masquefa, Elena Fabregas, va fer lectura
de la proposta i la va lliurar al president de la coordinadora anoienca,
Ramon Montaner. El mateix Montaner va lliurar la candidatura a Aleix
Poblet, membre de la junta directiva de l’Agrupació de Gegants de
Catalunya, qui va felicitar Masquefa per la iniciativa i va encoratjar la
colla a continuar treballant per fer-la realitat.
El suport dels gegants anoiencs se suma a d’altres adhesions que ja ha
rebut la candidatura, com els dels plens de l’Ajuntament de Masquefa, el
Consell Comarcal i el Consell d’Alcaldes de l’Anoia.També el Consell
de Participació i Convivència de Masquefa li dóna suport.

La festa ‘rociera’ de la Cofradía
bat rècords de participació

Masquefa va viure el 19, 20 i 21 de juny tres intensos dies de
festa ‘rociera’. L’elevada participació va ser la nota més destacada,
especialment dissabte. A la tarda les actuacions de l’escola de ball
de la Cofradía del Cristo Crucificado y Nuestra Señora de los
Dolores van omplir la Sala Polivalent. A la nit també nombroses
persones van assistir a l’espectacle de la ‘bailaora’ Montse de Luna,
les sevillanes i rumbes del grup Los Amigos, i les actuacions de
Julio Madrid i El Garri. Al matí s’havia fet el tradicional recorregut
‘rociero’. Una de les novetats va ser el concert de divendres a la
nit, també a la Polivalent. La Cofradía va programar aquest acte
per atraure gent jove, i la iniciativa va donar bons resultats, ja que
nombroses persones van gaudir amb les actuacions de grups locals.
Diumenge la tradicional missa ‘rociera’, que va omplir l’Església de
Sant Pere, va posar el punt final a la celebració.

El foc, la festa i la reivindicació del sentiment catalanista van
tornar a ser els protagonistes per Sant Joan, en la nit més
curta de l’any. Com és habitual la flama del Canigó va arribar
a la Plaça de l’Estació de la mà del Club Excursionista Anoia,
que el dia abans havia pujat al cim, i la Penya Ciclista. Ja des
d’una hora abans de l’arribada de la flama els assistents van
gaudir d’un concert de la Cobla La Principal del Llobregat.
La lectura del Manifest per la Llengua Catalana va donar pas
al repartiment de la flama entre tots els qui van organitzar
fogueres. La festa de Sant Joan va incloure també tres
revetlles, una de les quals per als joves, que va tenir lloc a
la Sala Polivalent de la Rogelio Rojo. Els petards també es
van deixar sentir en les dues revetlles que es van fer a la nit,
una també a la Rojo, i una altra a les instal·lacions del Club
Petanca Masquefa. Aquesta entitat va fer festa per partida
doble, ja que celebrava també el seu tretzè aniversari.

Fidels a la festivitat de Corpus
Fidels de Masquefa i La Beguda van celebrar la festivitat de
Corpus amb misses a l’església de Sant Pere i l’església de la
Immaculada Concepció i amb dues processons. A Masquefa la
missa va coincidir amb la fi de curs de la catequesi. La processó
va recórrer els carrers Serralet, Crehueta, Sant Pere i Major i
va finalitzar davant de la Capella del Roser. Durant el recorregut
hi havia cinc capelles. El seguici va comptar amb els gegants i
els bastoners de Masquefa i La Coraleta de la parròquia de
Sant Pere. En la processó de La Beguda els fidels van estar
acompanyats dels gegants i grallers de La Beguda i també de la
Coraleta. Hi va haver una capella.
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L’Espardenya, entre els millors del continent
L’equip masquefí, únic representant català, acaba cinquè en el Campionat
d’Europa de Futsal en la seva primera participació en una competició internacional
No es va poder penjar cap medalla. Però va completar una bona
actuació i va demostrar que està entre els millors equips d’Europa.
El Futbol Sala Espardenya va ser l’únic representant català al
Campionat d’Europa de Futsal, disputat a Bulgària, on es va veure
les cares amb els millors conjunts del continent, alguns dels quals
integrats per jugadors professionals que viuen del futbol sala.
En la seva primera participació en una competició internacional,
l’Espardenya es va reivindicar entre l’elit del futbol sala europeu i
va acabar cinquè de vuit equips participants. L’Espardenya va pagar
molt cara la seva inexperiència en tornejos internacionals i va
perdre dos dels seus partits, encara que per la mínima. Això sí,
es va endur la satisfacció d’haver practicat un bon joc i també
d’haver estat elegit l’equip més esportiu del torneig.

Els components de l’Espardenya, amb els campions del torneig, el Dinamo de Moscú

Hegemonia dels equips de l’Europa de l’Est
El campió va ser el Club Dinamo de Moscú, que es va imposar a la
final al club txec del Chemcomex per un ajustat 2 a 3, en un partit
de gran nivell. D’aquesta manera es confirmava la superioritat dels
equips de l’Europa de l’Est en el campionat europeu.
Aquesta ha estat la primera vegada en la seva història que el Futbol
Sala Espardenya ha disputat una competició internacional. El passi
el va aconseguir en proclamar-se campió de la lliga catalana la
temporada passada. A la tornada de Bulgària, l’equip masquefí va
ser rebut a l’Ajuntament pels regidors Enrique Gómez, Carles
Ventura, Domingo Álvarez i Àngels Font, els quals van felicitarlos per la seva destacada actuació i pel fet d’haver contribuït a
exportar el nom de Masquefa més enllà de les nostres fronteres.

Els 8 millors d’Europa
1-Dinamo de Moscú (Rússia)
2-Chemcomex (Rep Txeca)
3-Zorkiy (Rússia)
4-VRZ Gomel (Bielorússia)
5-Grup TDE Espardenya Masquefa
6-RK Frague Trencin (Rep. Eslovaca)
7-Beaucaire Futsal (França)
8-Athletis Burgas (Bulgària)

Les 24 Hores de Futbol
Sala celebren 25 anys amb
l’espectacle de més nivell
Masquefa va viure les 24 Hores de Futbol Sala de més nivell de
la història. El torneig, que celebrava els 25 anys, va permetre als
nombrosos afeccionats que es van aplegar al pavelló poliesportiu
gaudir d’un gran espectacle futbolístic. La competició va comptar
amb la participació de setze equips de Masquefa, Olesa, Sant
Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, Sant Vicenç dels Horts,
Piera i Pallejà. Les 24 Hores de Futbol Sala les organitza el Futbol
Sala Espardenya amb la col•laboració de l’Ajuntament.
Els tres equips masquefins (Cebollinos, Destellos masquefinos i
Espardenya) van aconseguir classificar-se per a les semifinals, però
finalment la victòria va ser per a l’únic conjunt forà, l’Olenet 2005
SL, d’Olesa.
L’Espardenya cau a la gran final
La gran final, disputada entre l’Espardenya i l´equip d’Olesa, va
ser un partit de molta tensió i en què els masquefins van acabar
pagant l’esforç de disputar tants partits en unes intenses 24 hores.
La final se la va endur l’Olenet 2005 SL per un clar 3 a 0. L’equip
del Baix Llobregat assolia, així, per primera vegada aquest títol,

Olenet 2005 SL

Futbol Sala Espardenya

Cebollinos

Destellos masquefinos

que l’any passat se li va escapar per la mínima.
Un any més tant el públic, com els equips participants i els
organitzadors van fer possible un espectacle esportiu que s’ha
guanyat ja un gran prestigi.

NOTÍCIES
El 600 torna a Masquefa
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A pel títol mundial

La primera trobada de 600 i
cotxes clàssics, un èxit

Dani Gómez disputarà el
Campionat del Món de bike trial

Masquefa va rememorar vells temps amb la primera trobada de
Seat 600 i cotxes clàssics. Fins a 52 vehicles vinguts d’arreu de
Catalunya es van concentrar a la benzinera de la Pedrosa, des d’on
van fer un recorregut fins a l’esplanada del supermercat de Can
Parellada, on van esmorzar. Els conductors també van ensenyar els
seus vehicles als nombrosos curiosos que s’hi van interessar. Els
600 i cotxes clàssics van iniciar després un recorregut pels carrers
del centre urbà de Masquefa que va acabar al pati del Recinte
Rogelio Rojo, on van deixar els cotxes en exposició. Els participants
van aprofitar-ho per fer una visita a les instal•lacions del Centre de
Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC). Després
gairebé un centenar de conductors i acompanyants van gaudir d’un
dinar a la Rogelio Rojo i d’un ball a la Sala Polivalent. La trobada la va
organitzar l’Associació Cultural de Can Parellada, amb el suport del
Club Foro 600 i l’Ajuntament. Hi va haver premis per al cotxe vingut
de més lluny, per al cotxe més ben preparat, per al cotxe més antic
(un SEAT 124 propietat del masquefí Pere Eloi), per al conductor
de més edat i per al conductor més jove (el veí de Masquefa David
Gurillo, de 33 anys).

El jove pilot masquefí Dani Gómez ha estat seleccionat per
disputar el Campionat del Món de bike trial, que se celebrarà
el mes d’agost a la Xina. Gómez ha estat seleccionat pels
excel·lents resultats que ha obtingut aquesta temporada, en
què s’ha proclamat campió d’Espanya d’aquesta especialitat
per segona vegada. També va ser quart al Campionat d’Europa,
en què una lesió a la mà va impedir-li rendir al seu màxim
nivell. Dani Gómez ha tornat aquesta temporada al bike trial
després de dos anys allunyat de la bicicleta per culpa d’una
lesió. El jove pilot masquefí, de 25 anys, afronta amb il·lusió
i convençut de les seves possibilitats el repte de córrer per
primera vegada en la seva trajectòria el Campionat del Món en
la màxima categoria (categoria elit), ja que fins ara l’ha disputat
en categories inferiors. Afirma que el fet que el campionat es
disputi a una única prova, amb una sola cursa, no deixa cap
marge d’error als pilots. En total l’expedició espanyola a la
Xina la formaran una vintena de pilots.

Noves ajudes per al poliesportiu El dia 4 s’inaugura la pista
i la piscina coberta
poliesportiva de Can Parellada
El projecte del nou poliesportiu i la piscina coberta continua
sumant fonts de finançament. La Diputació de Barcelona ha adquirit
el compromís de subvencionar-ne l’estudi de viabilitat i l’estudi de
gestió de l’activitat. Així ho va confirmar el responsable d’Esports
de la Diputació, Josep Monràs, en una visita a Masquefa. L’alcalde,
Xavier Boquete, i el regidor d’Esports, Enrique Gómez, li van
mostrar l’avantprojecte del nou poliesportiu i la piscina coberta. La
Diputació ja va subvencionar amb 448.287,46 euros la primera fase
de la construcció d’aquests equipaments. La Generalitat també es
va comprometre a finançar la primera fase amb 800.000 euros.

El dissabte 4 de juliol, a partir de les 10 del matí, s’inaugurarà
la nova pista poliesportiva que l’Ajuntament ha fet a Can
Parellada, on hi havia l’antic camp de futbol. A més del
protocol·lari tall de cinta i els parlaments de les autoritats
també es disputaran dos partits de futbol sala, un d’infantil
i un altre d’adults. En tots dos casos s’enfrontaran el Futbol
Sala Espardenya i un combinat de jugadors de Can Parellada.
També hi haurà un refrigeri per als assistents. La pista està
condicionada per a la pràctica a l’aire lliure de diversos
esports, com ara futbol sala i bàsquet.
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NOTÍCIES

Capital de les dues rodes

El futbol base està en forma

Més de 4.000 persones van passar per la sisena edició de la
Festa de la Moto, organitzada per la Plataforma Promoto de
Masquefa, amb el suport de l’Ajuntament. La major afluència
de públic es va concentrar al matí, i especialment a primera
hora, amb un esmorzar que va reunir més d’un miler de
motards vinguts d’arreu de Catalunya. Una de les activitats
més destacades va tornar a ser l’espectacular passejada de
motos pels carrers de Masquefa, que va reunir més de 400
vehicles. Durant tot el dia el Recinte Rogelio Rojo va acollir
nombroses activitats per amenitzar la gran festa de les dues
rodes. Especialment concorreguda va ser l’exposició de motos
de tots els estils.També es va fer un concert amb el grup Double
Six, una exhibició de ball en línia i diversos jocs i concursos.
La Fàbrica va ser igualment l’escenari d’un “show bike” i d’una
mostra fotogràfica i de vídeo, entre d’altres activitats. Al pati del
Recinte Rogelio Rojo també s’hi van instal•lar estands de roba
motorista, tatoos i piercings. La Festa de la Moto s’ha consolidat
ja com un dels esdeveniments assenyalats en vermell en el
calendari esportiu de Masquefa.

Els equips masquefins van tenir una destacada actuació en el segon
Trofeu de Futbol Base Vila de Masquefa, que va comptar amb la
participació de 500 futbolistes de més d’una vintena d’equips de
Pallejà, Cervelló,Torrelles de Foix, Òdena, Sant Andreu de la Barca,
Martorell, Vilanova del Camí, Barcelona i Masquefa. Durant tot un
cap de setmana nombrosos afeccionats es van aplegar al camp de
futbol per gaudir d’una gran festa del futbol base, amb partits d’onze
categories. Els extraordinaris resultats obtinguts pels equips de
l’Escola Municipal de Futbol Base demostren el bon estat de forma
de l’entitat. Cinc conjunts masquefins van ser campions: el promeses
(que va derrotar a la final al Pallejà per 2 a 1), el prebenjamí A (que
va vèncer al Pallejà 2 a 1), l’aleví A (que es va imposar, també al
Pallejà, en la tanda de penals), l’infantil (que va derrotar el Pallejà per
3 a 1), i el juvenil (que va guanyar 2 a 0 al Vilanova del Camí).A més,
l’equip de fèmines (que va perdre la final davant del Martorell en els
penals) va ser segon, la mateixa posició que el benjamí A. Finalment,
el benjamí B va quedar setè, el prebenjamí B, quart, i el cadet, també
quart. L’equip de veterans va golejar (6 a 2) un combinat format per
jugadors de diversos equips.

CAFÈS AMB HISTÒRIA

Petita història dels ‘Cafès amb Història”
No hem escrit mai un article sobre l’activitat dels “Cafès amb
Història”, i és curiós perquè aquesta secció porta el seu nom i
la idea d’escriure sobre història en aquesta revista va sorgir molt
vinculada a aquesta activitat. Així que miraré de fer una petita
historia dels “Cafès amb Història”.
“Cafès amb història” és una activitat de l’Ajuntament que fa més
de sis anys que dura, i es conserva a dia d’avui en plena forma i
perfecta salut. Aquesta activitat la va confeccionar i dissenyar en
Xavier Pérez Fornés, qui va impartir les xerrades i va assumir-ne la
coordinació durant cinc temporades.Va fer una feina espectacular:
va establir les bases d’un espai per a la difusió de la història fora de
les aules d’ensenyança obligatòria de caràcter participatiu, voluntari,
autodidacta, lúdic i democràtic. Van passar els anys i el Xavi em va
passar el relleu. Ell havia deixat el llistó molt alt i em va fer molt
fàcil la integració pel fet que el grup d’assistents estigués tant fet,
tingués tanta qualitat humana i fos tan tolerant amb les moltes
imperfeccions que vaig fer evidents en les primeres sessions. Des
d’aquí els agraeixo la paciència i confio haver-los compensat l’esforç
amb dedicació.
El funcionament de l’activitat ha estat si fa no fa sempre el mateix.
Les sessions es fan dos o tres dissabtes cada mes; al principi es
feien al Punt d’Informació Juvenil, a la fàbrica Rogelio Rojo, després

a la Sala Petita de la mateixa fàbrica, i ara a la biblioteca. En una
determinada sessió es tria un tema que es desenvoluparà en les
properes sessions. S’intenta que la tria estigui en relació directa
amb les inquietuds culturals de les persones assistents. És en aquell
moment que els assistents poden expressar possibles temes o
suggeriments. Un cop el tema s’ha escollit el ponent avalua les
possibilitats que dóna i si pot oferir algun material complementari,
com ara la projecció d’algun documental o pel·lícula. Aleshores
es desenvolupa el tema en les sessions que facin falta. El ponent
fa una aproximació al tema explicant el seu contingut des d’una
òptica acadèmica, i obre el debat entre la gent perquè expressin
les seves opinions o dubtes. Si hi ha possibilitat es desenvolupa un
debat espontani. Els dies en què es projecta una pel·lícula es mira
de desenvolupar un cine fòrum. En ocasions s’han fet sortides i
algun berenar espontani perquè no només es viu de cultura.
La clau de l’activitat ha estat, és i serà el grup d’assistents, la
veritable ànima de l’activitat. Alguns vénen des del principi i altres,
molt benvinguts, han anat venint a mida que passaven els anys i s’han
integrat perfectament per sumar en aquest grup que té les portes
obertes a tothom.
Daniel Garcia Giménez
Llicenciat en Història i coordinador de l’espai Cafès amb Història.
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Agenda cultural
CULTURA I FESTES

FESTA MAJOR DE
MASQUEFA
Del 22 al 27 de juliol
De dimecres a dilluns
(consulteu pàgines 6 i 7)

FESTA MAJOR DE
CAN VALLS
18 i 19 de juliol
Dissabte i diumenge
(consulteu pàgines 6 i 7)

FESTA MAJOR DE
CAN QUISERÓ
18 i 19 i 25 i 26 de juliol,
i 1 d’agost
(consulteu pàgines 6 i 7)

CURSOS

Agenda
Curs intensiu repàs Ofimàtica
Dates: del 6 al 10 de juliol
Horaris: de dilluns a dijous de 10 a 13h i
divendres de 10 a 14h
Preus
Aturats: 10 euros
Pensionistes: 20 euros
Treballadors: 40 euros

12/juliol – 07h – 82 Km – Esmorzar:
Sant Jaume dels Domenys
(Sant Sadurní d’Anoia,Vilafranca del
Penedès, La Múnia, Sant Jaume dels
Domenys, Banyeres, l’Arboç, Santa
Margarida i els Monjos,Vilafranca
del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia i
Masquefa)

Curs intensiu Windows inicial
Dates: del 6 al 10 de juliol
Horaris: de dilluns a dijous de 17 a 20h i
divendres de 17 a 21h
Preus
Aturats: 10 euros
Pensionistes: 20 euros
Treballadors: 40 euros

19/juliol – 07h – 95 Km – Esmorzar:
Pontons
(Sant Sadurní d’Anoia,Vilafranca del
Penedès, Sant Martí Sarroca, Torrelles
de Foix, Pontons, Torrelles de Foix, Sant
Martí Sarroca, G. de Font-Rubí, Torrelavit,
Sant Sadurní d’Anoia i Masquefa)

Taller Windows Movie Maker
Dates: 13 i 20 de juliol
Horaris: de 17 a 19h
Gratuït
Taller Google Earth
Data: 16 de juliol
Horari: de 17 a 19h
Gratuït

Agenda esportiva
CLUB PETANCA MASQUEFA

CENTRE TECNOLÒGIC
MASQUEF@ULA
Curs Ms Excel 2007
Amb certificació oficial de Microsoft
Dates: del 13 al 21 de juliol
Horari: de dilluns a divendres de 10 a
13h
Preu del curs, material i examen:
115 euros

Dissabtes
A les 17.30, a les instal·lacions de la petanca

26/juliol – 07h – 92 Km – Esmorzar:
Marganell
(Martorell, Les Carpes, Olesa de
Montserrat, Monistrol de Montserrat,
Olesa de Montserrat, Les Carpes,
Martorell i Masquefa)
CLUB DE TIR ESPORTIU
19/juliol – 10h
Tirada de Festa Major de Masquefa
Tir al Plat

CLUB EXCURSIONISTA
ANOIA
Dissabte 11 – Etapa GR11:
Ulldeter-Núria

CLUB CICLISTA MASQUEFA

Dies 21 i 23 – Pujada al Pic de
Comaloforno (3.033 mts)

05/juliol – 07h – 90 Km – Esmorzar:
La Llacuna
(Piera, Capellades, Font del Bosch,
Mediona, La Llacuna, Santa Maria de
Miralles, Santa Margarida de Montbui,
Igualada, La Pobla,Vallbona, Piera i
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

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 juny i podria haver-se modificat.
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LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

DOS ANYS DE CANVI
Hem superat l’equador del mandat. És hora,
doncs, de passar comptes. En les darreres
eleccions municipals Convergència i Unió
us prometia un canvi a Masquefa. Sabem que
queda molt a fer, però creiem que aquest canvi s’ha fet ja visible.
Hem posat en marxa gairebé totes les actuacions del nostre
programa. Algunes són ja realitats palpables. Hem estrenat el
Centre Tecnològic Comunitari. Hem inaugurat la nova escola de
La Beguda i la llar d’infants. Hem ampliat equipaments i serveis,
com ara el consultori mèdic de Can Quiseró, les noves pistes
poliesportives o les noves dependències policials i del jutjat del
pau. Hem millorat la circulació i la seguretat viària. Hem creat
noves places i parcs. Hem potenciat les activitats culturals i les
festes populars...
Però no en tenim prou. A l’equador del mandat renovem el
compromís que vam prendre davant tots els vilatans i vilatanes
el 2007. Continuarem treballant perquè les accions que tenim a
punt de caramel siguin una realitat com abans millor. I exigirem a
qui té la competència, en aquest cas la Generalitat, que compleixi
les expectatives i faci d’una vegada per totes equipaments que
necessitem i ens mereixem com el nou Centre d’Atenció
Primària o l’institut.

Davant la situació de crisi econòmica global que vivim, la creació
d’ocupació ha estat i continuarà sent la prioritat número u en
la nostra agenda. Avui podem anunciar que la multinacional
Aldi Supermercados no estarà sola en el nou polígon del Clot
del Xarel·lo. Una altra potent empresa, Lahnwerd, també s’hi
instal·larà, fet que comportarà la creació de nombrosos llocs
de treball per als quals tindran preferència els masquefins i les
masquefines. Des de l’Ajuntament hem abonat el terreny tot
el que hem pogut per aconseguir que aquestes dues societats
aterrin a casa nostra. I continuem treballant perquè d’altres
empreses hi arribin també. De la mateixa manera que seguim
emprenent totes les mesures al nostre abast per ajudar les
empreses i les famílies en aquests temps difícils. Hem reforçat
la formació ocupacional. Organitzem seminaris per ajudar
els emprenedors a trobar respostes als nous interrogants.
Alleugerim les butxaques dels masquefins i masquefines amb
mesures com el finançament de la vacuna del papil·loma, acció
que renovarem cada any. Vetllem per donar feina, sempre que
sigui possible, a les empreses de casa. Contractem persones en
atur per a les obres que fem a la vila... I tampoc no en tenim
prou.
Grup Municipal de Convergència i Unió

BIBLIOTECA
O
CENTRE Biblioteca com la que s’està fent; ja fa temps que la necessitem.
Els nostres estudiants i el públic en general no disposen
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA?
El dia 29 de juny, en un ple extraordinari, es
va aprovar, naturalment amb el nostre suport,
l’adjudicació provisional de la 2ª fase de la Biblioteca.
Sempre hem cregut en aquest projecte, malgrat l’oposició que va
tenir i la barreja de conceptes que es va difondre, tot confonent
els vilatans amb fins dubtosos amb el CAP. Els arguments de
l’oposició eren que Masquefa no necessitava un projecte tan
costós mentre no tinguéssim un nou CAP.
Dos projectes totalment diferenciats, que tenien en aquell
moment dues vies de finançament: la Biblioteca la feia
l’Ajuntament amb suport econòmic d’altres administracions, i el
CAP el feia el Departament de Salut finançant totalment l’obra.
Creiem i seguim creient que Masquefa si que necessita una

actualment d’una Biblioteca connectada a la Xarxa de la
Diputació de Barcelona, impensable en cap població de més de
5.000 habitants i amb els avantatges que això representa. Ara,
quan necessitem alguna cosa especial, ens hem de desplaçar a
Piera o a Martorell.
També és difícil, malgrat la voluntat del personal actual de la
Biblioteca Municipal, de poder-hi anar a estudiar o a escoltar
música; ni tenir espai per als més petits, que són potencialment
els futurs usuaris d’aquest equipament.
Després que l’actual equip de govern va tirar enrere el juliol
de 2007 un CAP que ja estaria construït i sense cap cost
per l’Ajuntament, sembla que comença a fer un projecte que
pagarem entre tots dues vegades, i després caldrà fer l’obra,
que tornarà a pagar l’Ajuntament (o sigui, tots) encara que el
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Departament els anirà tornant els diners que ha costat l’obra
de mica en mica.
Nosaltres no fem el mateix que van fer ells, no ho hem fet mai.
Nosaltres celebrem que es facin les obres de la 2ª fase de la
Biblioteca encara que no tinguem CAP.
Però esperem que l’equip de govern entengui que els masquefins
i les masquefines ens mereixem unes instal·lacions sanitàries

Catalunya

ANALISIS POLÍTICO
DESPUÉS DE LAS
VOTACIONES AL
PARLAMENTO EUROPEO

La verdad es que uno no sabe si reír o llorar. En primer lugar, los
socialistas son los dirigentes ¿no?, la gran masa es tan separatista
como CiU; pero no pueden decirlo en público dado que podrían
perder su gran masa de votantes.
A CiU le pasa lo mismo. Pero deben de tener cuidado porque
algunos dirigentes empiezan a soltarlo en público y esto, a su
gran electorado, no le satisface nada.
Lo más curioso es que los “comunistas”, verdes y demás, sus
votantes son totalmente lo contrario y sus dirigentes son más
separatistas que muchos, incluso sobrepasando con creces a
ERC, que es el único partido que lo manifiesta claramente.
En cambio sus votantes son, como rezan las siglas, “esquerra
republicana”, no separatistas, porque saben que eso hoy no va

adequades, no només simples ampliacions del consultori
municipal.
Unes instal·lacions que puguin acollir el servei adequat a
les necessitats que tenim avui Masquefa i els seus vilatans i
vilatanes.
Grup Municipal Socialista de Masquefa
a ningún lado. Porque vivimos en la “era supersónica” y algunos
aviones de pasajeros han sobrepasado ya hace tiempo la barrera
del sonido y eso significa que un “autobús volador”, con 700
persones a bordo, antes de coger su altura y la ruta de vuelo
está fuera de algunos países de la UE.
¿No sería mejor trabajar todos en la misma dirección, abriendo
nuevos caminos y recogiendo experiencias pasadas y aparcando
los errores en la cuneta? ¿ Por qué entonces tirarse tierra unos
a otros, y cada vez hacer el agujero más hondo?
Por este mismo motivo no sé, pues, si reír o llorar.Y más después
de oír lo que dicen. No obstante, de lo que sí estoy seguro,
después de vivir en Cataluña casi 50 años, es que si hubiese
gobernado el PP desde que empezó la democracia hasta ahora
estaríamos 10 puntos por encima del resto de España y no
“arruinados” como está ahora toda Cataluña. Y ello gracias a
los políticos que tenemos, que sólo piensan en sí mismos.
Grup Municipal del Partit Popular

El grup d’ERC no utilitzarà aquest espai de
comunicació fins que tingui l’oportunitat de
fer-lo servir cada cop que s’edita la revista
municipal i no cada tres mesos. Creiem que
aquest grup de govern no respecta l’apartat
19 de la Declaració Universal dels Drets

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

¡FELICIDADES
VOSOTROS!

les era imposible que se les borrase la sonrisa de sus caras,
que hicisteis que tanto niños como no tan niños disfrutáramos
de ese día, y que sin vosotros hubiese sido imposible. Por eso:
¡Felicidades a todos vosotros!

A

TODOS

Desde Entesa per Masquefa, queremos felicitar y agradecer
a todos y a todas las que participaron en la 6ª Fira de la
Infància i la Joventut: a todas las asociaciones, a todos los
servicios de seguridad como Mossos d’Esquadra, Bombers,
Creu Roja, Policia Local, Protecció Civil, Ampes, clubs…
Pero, y sobre todo, a todas las personas que los representaban,
en cada stand, en cada actividad; a todos vosotros que fuisteis
pacientes, amables, que tratabais a los niños de tal manera que

Grup Municipal d’Esquerra

Grup municipal d’Entesa per Masquefa

LES VOSTRES OPINIONS
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

núm.
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NOM: Escola Bàsquet Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 1990
CATEGORIA: Esports
ACTIVITAT: Formació de jugadors i participació en competicions
INTEGRANTS: 80 persones
Adreça: C/ Font del Roure, 31
Tel.: 610 94 92 68

Escola Bàsquet Masquefa: formant
esportistes i, sobretot, persones

Era l’any 1990 quan dos professors de l’escola El Turó, en Lluís Tomàs i el Xavi Fosalba, van tenir la idea
de tornar a impulsar el bàsquet a Masquefa (durant els anys 80 hi havia hagut un equip però va acabar
desapareixent) amb els nens i nenes del centre escolar. La iniciativa va culminar en la creació d’una escola
municipal de bàsquet (l’actual Escola Bàsquet Masquefa), amb tres equips que jugaven les competicions
de la Federació Catalana. L’escola naixia amb la mateixa filosofia que ha mantingut tots aquests anys: més
enllà dels resultats, de guanyar o perdre, el més important és formar esportistes i, sobretot, persones. Els
responsables de l’Escola Bàsquet Masquefa compaginen l’ensenyament d’aquest esport amb la promoció
de valors com el companyerisme, l’amistat, la solidaritat o el treball en equip. També consciencien els
seus infants i joves de la importància de centrar-se en els estudis i de considerar la cistella una segona
prioritat.
En aquestes gairebé dues dècades, l’escola ha format nombrosos jugadors, alguns dels quals han arribat
a l’elit. És el cas, per exemple, d’Eric Fernández i David Salinas. A tots dos se’ls va endur el Barça quan
eren infantils i tots dos van passar pel potent Ricoh Manresa. En l’actualitat l’Eric juga a la Lliga EBA amb
el Sabadell, cedit pel conjunt del Bages. I el David ha decidit tornar a casa i llueix de nou la samarreta
masquefina.
Avui l’Escola Bàsquet Masquefa compta amb cinc equips, quatre dels quals federats, de categories sènior,
júnior, cadet i infantil. Tot i veure’s les cares amb grans clubs d’elevats pressupostos, els conjunts de
l’escola masquefina han completat una molt bona temporada. Destaca especialment el paper de l’equip
sènior, que ha estat a punt de tastar les mels de l’ascens just el primer any que ha jugat el Campionat
de Catalunya B. Després d’una excel·lent primera volta, en què va ser líder invicte, l’equip es va acabar
desinflant al tram final a causa de les inoportunes lesions de tres jugadors i va acabar quart. El júnior ha
estat subcampió del Nivell B, i el cadet campió del nivell C1.
A part dels quatre conjunts federats, l’escola té garantit el seu futur amb un equip d’infants de cinc, sis i set
anys (a la fotografia). Aquesta temporada descobriran la competició oficial i disputaran els jocs escolars.
El bon estat de forma del bàsquet masquefí està en mans d’un equip tècnic integrat pel coordinador, Fabi,
i els entrenadors Xavi, Carles, Marisa i Mateu, a més de Cristian, un jugador que ajuda a preparar els més
petits.

“L’entitat masquefina compta en l’actualitat amb cinc equips,
quatre dels quals federats, amb jugadors que van des dels
cinc fins als vint-i-dos anys”

