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A l’Ajuntament de Masquefa, al C/Major, 93 
(93 772 50 30) us informaran dels diversos 
tràmits que cal fer quan tenim un fill o filla 
per inscriure’ls als organismes oficials i de 
la documentació que cal presentar. També 
us explicaran com ho podeu fer per accedir 
a les diverses ajudes que atorguen tant el 
Govern de la Generalitat com l’Estat a les 
persones que tenen o adopten un fill/a, 
així com tots els requisits que cal complir 

per beneficiar-se d’aquests ajuts. Quan neix un nadó cal inscriure’l al Registre Civil i a 
l’Oficina d’Empadronament, tots dos al mateix Ajuntament. També cal inscriure el nen/a 
a la Seguretat Social, tràmit que es pot fer a Igualada o a Martorell. En el cas d’Igualada 
l’oficina de la Seguretat Social es troba al Passeig Verdaguer, 172 (93 803 11 15 /  93 
803 47 85). L’oficina de Martorell està situada a l’avinguda Mancomunitats Comarcals, 
número 9 (93 775 19 69 / 93 775 20 91). També a la Seguretat Social es gestiona la baixa 
de maternitat/paternitat. Finalment també s’ha de fer la targeta sanitària del nen/a al 
Centre d’Atenció Primària de Masquefa, al carrer de les Escoles, s/n (93 772 64 34). 

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

SABÍEU QUE...

TRÀMITS I AJUTS QUAN TENIM UN FILL/A
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

CEIP MASQUEFA II 630 322 763
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 INFANT 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

Si s’adquireixen uns bons hàbits alimentaris durant 

la infància i l’adolescència, molt probablement 

perduraran la resta de la vida. Una bona educació 

alimentària ens evitarà problemes nutricionals. Us 

donem alguns consells per a una dieta equilibrada:

Seguir una alimentació ben variada (llet i 
• 

derivats, carns, peix i ous,verdures, fruites, 

llegums i cereals)

Fer entre 4 i 5 àpats al dia i no picar entre 
• 

hores.
Disminuir el consum de greixos ( embotits, 

• 
carns greixoses, olis, mantegues, salses, 

fregits i arrebossats)

Augmentar l’aportació de fibra (verdura, 
• 

fruita, llegums i cereals integrals)

Moderar el consum de sal i sucres (menjars 
• 

ràpids, pizzes, plats precuinats, pastisseria 

industrial, llaminadures)

És preferible cuinar els aliments bullits, 
• 

estofats, a la planxa, a la brasa, al vapor, al 

forn o a la papillota.

Augmentar el consum d’aigua i disminuir els 
• 

refrescos.
Una bona alimentació s’ha d’acompanyar de 

• 
la pràctica habitual d’exercici físic.

Cal mantenir un pes correcte i estable 
• 

i sempre consultar al metge abans de 

començar una dieta per a perdre pes.

Si voleu més informació: http://www.gencat.cat/

salut/depsalut/pdf/aliequi2007.pdf 

Consells per a 

una alimentació 
saludable

En el darrer plenari del Consell 
de Participació Ciutadana els 
representants de les entitats 
assistents van acordar, a petició 
de la  Colla de Geganters i 
Grallers de Masquefa, crear una 
comissió de treball per a establir 
les bases d’un concurs de cartells 
per a les festes locals. 
Des de la Comissió Permanent del 
Consell Municipal de Participació 
i Convivència a Masquefa es va 
convocar  a totes les persones 
voluntàries per formar part 
d’aquesta comissió de treball per 
establir les bases del concurs de 
cartells per les festes locals, el 18 
de setembre, al CTC.
Des de la Comissió Permanent 
del Consell agraïm el seu interès 
per fer de Masquefa una vila més 
plural i participativa.

Concurs de cartells 
per a les festes locals
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ACTUALITAT

MÉS ESPAIS I MILLOR SERVEI A L’AMBULATORI

Aquest setembre ha entrat en funcionament l’ampliació del consultori mèdic.  Amb l’ampliació els professionals 
sanitaris i els usuaris i usuàries guanyen un important espai, a la vegada que es millora notablement el servei 
assistencial als masquefins i masquefines. La solució definitiva, però, és el nou CAP que ha de construir la 
Generalitat. L’Ajuntament pressiona el Govern català perquè l’acceleri

L’ampliació de l’actual consultori mèdic ha consistit en la 
construcció d’un edifici d’obra nova connectat a l’edifici ja 
existent i on s’han fet tres noves consultes i una sala d’espera. 
Aquest nou edifici es destinarà a equipament municipal una 
vegada s’hagi construït el nou Centre d’Atenció Primària 
(CAP) que s’ha de fer al pati de l’actual institut. També s'està 
condicionant tot l'entorn, on s’ha fet una plaça.
L’ampliació ha de donar resposta a les situacions de saturació 
que en ocasions pateix l’ambulatori a causa de l’augment de 
població dels darrers anys i l’increment de la demanda de 
serveis sanitaris. 
Es tracta, però, d’una mesura provisional, en espera que la 
Generalitat de Catalunya, l’organisme que té la competència 
dels serveis sanitaris, construeixi el nou Centre d’Atenció 
Primària (CAP). Aquest nou equipament ha d’esdevenir la 
solució definitiva a les mancances en l’assistència sanitària i ha 
de garantir que els masquefins i masquefines tinguin l’atenció 
mèdica de qualitat que es mereixen. 
En aquest sentit l’Ajuntament continua intercedint perquè el 
Govern català acceleri al màxim el nou CAP. El Consistori és 
conscient que l’atenció sanitària és una qüestió bàsica i per això, 
tot i no ser de la seva competència, està fent tots els possibles 
i està posant tots els recursos al seu abast. Així, per exemple, 
ha assumit el cost de l’ampliació de l’ambulatori, gairebé 93.000 
euros, i ja està redactant el projecte del CAP. Es tractarà d’un 
edifici d’una sola planta per facilitar l’accés de la gent gran i les 
persones amb problemes de mobilitat. Per escollir el disseny 
del nou CAP, el Consistori va convocar un concurs públic al 
qual es van presentar més d’una quarantena de despatxos 
d’arquitectura. El guanyador va ser Sierra i Callejas Arquitectes 
SLP, que ja redacta el projecte.

El consultori s’ha ampliat amb tres 
noves consultes i una sala d’espera; 
l’Ajuntament ha pagat l’obra tot i no 
ser de la seva competència

El Consistori reclama a la Generalitat 
que acceleri el nou CAP perquè els 

vilatans puguin gaudir d’una atenció 
sanitària de qualitat

L’Ajuntament també ha intercedit perquè s’augmenti 
la plantilla de l’ambulatori. El Govern català ja s’ha 
compromès a incorporar una nova infermera en 
pediatria ara que ha entrat en marxa l’ampliació. També 
s’ha aconseguit canviar el sistema per demanar hora 
al metge de medicina general. Així, es pot tornar a fer 
presencialment, per telèfon (93 772 64 34 i 902 111 444) 
o per Internet (www.gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm)

Ampliació del personal i canvis 
per demanar hora
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ACTUALITAT

Els masquefins i masquefines ja poden connectar-se a Internet i gaudir d’altres serveis de la 
xarxa des de qualsevol punt de l’exterior, ja sigui amb el portàtil, el mòbil o la PDA. Això és 
possible gràcies a l’entrada en funcionament de Masquefa Sense Fils (MSF), la xarxa wifi que 
l’Ajuntament ha instal·lat tant al centre urbà com a totes les urbanitzacions. El projecte, que 
també proporciona Internet a les llars, és pioner a la comarca de l’Anoia i un dels pocs que 
actualment hi ha a Catalunya

En aquestes primeres setmanes de funcionament Masquefa 
Sense Fils ha despertat ja una autèntica allau de sol·licituds tant 
de particulars com d’emprenedors i empreses. Així, fins a 125 
persones i empreses s’han connectat ja a la xarxa, i unes altres 
450 han demanat el servei.
Impulsat per l’Ajuntament, el projecte vol posar Internet a l’abast 
de tothom, i ha consistit en la instal·lació, a tot el municipi, 
d’una xarxa de telecomunicacions amb tecnologia wifi avançada 
compatible amb tots els estàndards.
 
Preus assequibles
L’Ajuntament és també el proveïdor del servei i ofereix preus 
realment assequibles, segons els productes: 7 euros, 9,95 euros 
o 20 euros. Altres avantatges de Masquefa Sense Fils són la 
proximitat, així com la velocitat de navegació (la xarxa té una 
velocitat de fins a 10 Mb). 

Per contractar l’accés a Masquefa Sense Fils només cal ser veí 
de Masquefa. Els interessats poden donar-se d’alta al Centre 
Tecnològic Comunitari.
Per contractar l’Accés Residencial, Professional o Comunitari cal 
instal·lar una antena client (l’Ajuntament la distribueix). El preu 
és de 60 euros i en el cas del producte Comunitari cal consultar 
preus. Els instal·ladors homologats per l’Ajuntament visiten els 
domicilis, comunitats i empreses per comprovar la viabilitat i 
el preu de la instal·lació. Les antenes client reben el senyal que 
emeten les antenes emissores instal·lades arreu de Masquefa.
Per a usuaris avançats que vulguin fer una autoinstal·lació de 
l’antena receptora i autoconfigurar l’equip l’Ajuntament disposa 
de manuals. (Cal tenir el coneixement i les eines per crimpar els 
cables de xarxa amb RJ-45, així com saber configurar xarxes TCP/
IP) .
Els interessats deixen les seves dades i es genera una llista 
d’espera. Per odre de llista reben una trucada informant-los que 
és el seu torn i poden procedir a l’entrega de documentació (DNI, 
domiciliació bancària i signatura del contracte), la instal·lació de 
l’antena receptora, el pagament de la primera quota semestral i la 
navegació per Internet.
  
Per a més informació podeu adreçar-vos al CTC 
(avinguda Catalunya, 62), trucar al 93 772 58 23,  
escriure a masquefaula@masquefa.net, o consultar  
http://msf.masquefa.net.

Com contractar el servei?
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INTERNET JA ESTÀ A L’ABAST DE TOTHOM

@
Preus assequibles i en funció de les necessitats
MSF posa a l’abast dels usuaris i usuàries quatre productes diferents:

 Accés Bàsic/Hot Spot
Pensat especialment per utilitzar a l’exterior•  o en qualsevol espai del municipi proper a una antena emissora
Ofereix accés a Internet (navegació i correu electrònic) i connexions en xarxa• 
Cal disposar d’un ordinador portàtil, un telèfon mòbil o una PDA amb wifi• 
Preu: 7 euros al mes•  (cobrament semestral)

 Accés Residencial
Pensat especialment per a particulars• 
Ofereix accés a Internet (navegació i correu electrònic• ) i connexions en xarxa
Cal disposar com a mínim d’un ordinador a casa i haver instal·lat una antena client (rep el senyal de l’antena emissora)• 
Preu:  9,95 euros al mes•  (cobrament semestral)
El servei tècnic dóna resposta a qualsevol incidència en 24 hores com a màxim• 
Opcionalment es podrà ampliar la instal·lació amb un “kit wifi” (35€) per poder disposar de connexió sense fils també a tota la llar.•  

 
 Accés Professional

Pensat especialment per a empreses, professionals i usuaris avançats• 
Ofereix accés a Internet (navegació i correu electrònic) i connexions en xarxa• 
Cal disposar d’un ordinador i haver instal•lat una antena client (rep el senyal de l’antena emissora)• 
Els usuaris gaudeixen de trànsit prioritzat• 
Preu: 20 euros al mes•  (cobrament semestral)
El servei tècnic dóna resposta a qualsevol incidència en 8 hores com a màxim• 
Opcionalment es podrà ampliar la instal·lació amb un “kit wifi” (35€) per poder disposar de connexió sense fils també a tota • 
l’oficina

 Accés Comunitari
Pensat especialment per a comunitats de veïns.• 
Ofereix accés a Internet (navegació i correu electrònic) i connexions en xarxa.• 
Cal disposar d’un ordinador i haver instal·lat l’equipament electrònic comunitari (rep el senyal de l’antena emissora i la • 
reparteix a cada domicili per cable)
Preu: 9,95 euros al mes•  (cobrament semestral)
El servei tècnic dóna resposta a qualsevol incidència en 24 hores com a màxim. • 
Opcionalment es podrà ampliar la instal·lació amb un “kit wifi” (35€) per poder disposar de connexió sense fils també a tota la llar.• 
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El Projecte Educatiu de Vila (PEV) és un 
projecte que aborda l’educació a Masquefa des 
de tots els àmbits: la família, l’escola, l’esport, 
la cultura, el lleure, les entitats, l’ Ajuntament... 
Es planteja com un projecte estratègic de futur basat 
en la participació activa de tothom per definir conjuntament 
uns objectius i unes línies de treball per fer de Masquefa una vila 
educadora.
En aquests moments, amb l’assessorament de la Diputació de 
Barcelona, estem en la fase inicial: la recollida de dades, que 
conclourà amb la presentació de la diagnosi el 21 de novembre, 
en el I Fòrum d’Educació de la Vila de Masquefa. 
La filosofia del PEV es fonamenta en la participació activa de 
tota la ciutadania al llarg de les seves diferents fases i moments, 
és per això que et convidem a participar d’aquest procés. Si 
parlem d’ educació, com a palanca de transformació social, és 
essencial comptar amb tots els vilatans i vilatanes, mitjançant el 
“Quadern per al Debat familiar”.

El Quadern per al Debat Familiar està pensat 
per a fomentar la reflexió conjunta a les 
llars amb informació i preguntes adreçades a 

tothom. Les preguntes que conté estan pensades 
perquè les contesteu totes les persones que conviviu 

a la llar fomentant el debat i el contrast de punts de vista entre 
els mateixos membres de la família. Per omplir-lo us heu de 
reunir tots i apuntar les respostes que creieu més oportunes. 
L’objectiu del Quadern és recollir la vostra visió, que 
prengueu la paraula respecte la realitat educativa a Masquefa. El 
Quadern per al Debat Familiar és anònim per garantir la màxima 
llibertat de totes les persones en l’expressió de les seves opinions 
i aportacions.
El quadern s’ha repartit als alumnes dels centres educatius de 
Masquefa i La Beguda i també els podeu trobar en els equipaments 
municipals. Per tant, és possible que us arribi més d’un exemplar a 
casa; si és així us agrairíem que només n’omplíssiu un per família i 
el retorneu allà on us sigui més còmode, abans del 9 d’octubre:

DIGUES LA TEVA!

ON PODEU DEIXAR EL QUADERN:
- Escola Bressol Municipal La Baldufa

- Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i Sanghés
- Espai Infant Municipal

- CEIP Font del Roure
- CEIP El Turó

- CEIP Vinyes Verdes
- CEIP Masquefa II

- SES Masquefa
- Ajuntament

- Àrea de Serveis Personals
- CTC

- Rojo Punt Jove
- Biblioteca

- Casal d’avis
- Locals socials dels nuclis

El 21 de novembre es farà el I Fòrum d’Educació de la Vila de Masquefa. Es presentarà la diagnosi sobre l’educació 
a Masquefa, elaborada amb el suport de la Diputació, i també serà un espai de debat i reflexió sobre els reptes de futur 
obert a la participació de tothom: veïns i veïnes, entitats, escoles, professorat... 

EL PEV JA ESTA EN MARXA... 

ACTUALITAT

Trobeu les 

7
 diferències
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1.608 alumnes comencen el nou curs
El CEIP Masquefa II obre portes amb 122 infants i dóna resposta a l’augment de població escolar

Fins a 1608 alumnes d’entre 0 i 16 anys han iniciat el nou curs 
escolar als centres de Masquefa i La Beguda. L’inici del curs 
ha estat marcat per la normalitat, ja que no s’ha registrat cap 
incidència destacable, i per la posada en marxa d’un nou centre: 
el CEIP Masquefa II, en què estudien 122 nens i nenes, distribuïts 
en cinc cursos: des de P3 d’educació infantil fins a segons curs de 
primària.
L’entrada en funcionament d’aquesta tercera escola a Masquefa 
ha permès donar resposta a l’augment de població escolar 
experimentat els darrers anys. Provisionalment el CEIP Masquefa 
II es troba al costat del CEIP El Turó, a l’avinguda Maresme, en 
mòduls prefabricats. Posteriorment s’ubicarà de forma definitiva 
en un nou edifici a l’esplanada del costat del CRARC, on també 
es construirà l’institut.
Masquefa ha vist una vegada més com augmentava la població 
escolar. Així, mentre que aquest any han iniciat el curs 1.608 
alumnes, el curs 2008/09 ho van fer 1.552; el curs 2007/2008, 
1.437; el 2006/07, 1.319, i el 2005/06, 1.231. Dels 1.608 estudiants 
d’aquest curs, 175 fan primer cicle d’educació infantil (entre 
l’Escola Bressol Municipal La Baldufa, l’Espai Infant i la Llar d’Infants 
Francesc Mata i Sanghés de La Beguda). A més, 1.080 cursen segon 
cicle d’educació infantil i primària (al CEIP El Turó, el CEIP Font 
del Roure, el CEIP Francesc Mata i Sanghés de La Beguda, i el CEIP 
Masquefa II). I, finalment, 353 estudien secundària a la SES.

Aquest curs l’Ajuntament també ha ampliat i millorat els 
serveis a la petita infància i els seus familiars. Entre els nous 
serveis destaca la posada en marxa, aquest octubre, dels 
Espais Familiars. Es tracta d’espais de trobada per a pares 
i mares amb infants de 0 a 3 anys on es comparteixen 
pautes i experiències entre famílies i professionals en 
qüestions relacionades amb la criança i l’educació dels 
fills i filles.
Hi ha dos serveis diferents: 

Espai Nadons•  (per a famílies amb infants de 0 a 
15 mesos)
Espai Menuts•  (famílies amb infants d’entre 16 
mesos i 3 anys).

En tos dos casos els familiars gaudiran d’un temps de 
tertúlia per compartir experiències i inquietuds en els 
temes que més els preocupen, com ara l’alletament, 
l’alimentació, la son, les rebequeries, els límits o l’inici de 
l’escola. Al llarg del curs s’oferiran xerrades, conferències i 
tallers a càrrec de professionals especialitzats (llevadores, 
psicòlegs, pedagogs...). 
Les sessions a l’Espai Nadons es fan els dimarts, de 3 a 5 
de la tarda, mentre que les de l’Espai Menuts es duen a 
terme els dimecres, també de 3 a 5 de la tarda. En tots 
dos casos es fan a l’Espai Infant/Espai Familiar (C/ Pujades, 
núm. 1).El preu és de 45 euros el trimestre.

Per a més informació i per fer les inscripcions 
cal trucar al 93 772 50 11 o adreçar-se a l’Espai 
Familiar, a partir de l’1 d’octubre, els dimarts 
i dimecres, de 3 a 5 de la tarda.

El Casal d’Estiu educa i entreté més de 200 infants
El 10 de setembre va acabar el Casal d’ Estiu, organitzat per primera 
vegada directament per l’Ajuntament i gestionat per l’empresa 
Lacanalla.  Més de 200 infants de 3 a 12 anys van participar en 
la iniciativa, que es va desenvolupar en tres blocs: del 29 de juny 
al 17 de juliol, del 20 al 31 de juliol, i del 31 d’ agost al 10 de 
setembre, a l’ escola Font del Roure. Els nens i nenes van gaudir 
d’activitats diverses, com ara sortides a l’entorn, excursions, jocs 
d’aigua, manualitats, tallers de cuina, tallers de natura, gimcanes 
o jocs de descoberta. A més del vessant lúdic les activitats van 
treballar valors com el treball en equip, l’amistat, la solidaritat o 
la cultura de la pau. L’elevada aportació econòmica que aquest 
any va fer l’Ajuntament va permetre que el Casal d’Estiu de matí 
gaudís d’una bonificació en el preu del 50%.

Espais Familiars: un nou espai 
de trobada per a famílies amb 

infants de 0-3 anys

NOTÍCIES
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ACTUALITAT

Agost i setembre són mesos de festa 
major a Masquefa: Can Quiseró, El Maset, 
Can Parellada i La Beguda han aprofitat 
el bon temps per fer festa grossa. Les 
celebracions han aconseguit esquivar la 
crisi, ja que en tots els casos l’elevada 
participació ha estat el denominador 
comú. També el bon temps s’ha aliat 
amb les festes majors, a excepció del 
Maset, on la pluja va fer la guitza i va 
obligar a ajornar una setmana els actes 
de l’últim dia.
Tant a Can Quiseró, com al Maset, Can 
Parellada i La Beguda es van organitzat 
activitats per a tots els gustos i totes 
les edats. D’aquesta manera, tothom va 
trobar una bona excusa per sortir al 
carrer i participar de la festa. 
Entre les nombroses activitats 
organitzades a Can Quiseró destaquen 
especialment el Trofeu d’Urbanitzacions 
de Futbol Sala, l’exhibició de bike trial 
del pilot masquefí Dani Gómez, i el taller 
i l’exposició de manualitats. Els més petits van gaudir de valent 
amb els inflables i el brau mecànic, així com amb les actuacions 
d’un mag i dels pallassos. El tradicional sopar popular, un dels 
actes més participats, va posar el punt final a una celebració 
que es va allargar tres caps de setmana.
Al Maset també va haver-hi de tot: esports (amb la petanca, 

el ping-pong, la competició de ‘futbolín’ 
i la cursa popular), jocs de taula 
(escacs i dominó) o activitats per als 
infants (espectacles, gimcanes, cinema 
infantil, pallassos, la festa de l’escuma, la 
xocolatada, la cucanya i els llits elàstics). 
També un sopar de germanor, en aquesta 
ocasió acompanyat de rom cremat, va 
posar el punt final a tres intensos dies 
de festa.
A Can Parellada la gresca va ser 
protagonista durant quatre dies, en 
què grans i petits van gaudir de sopars, 
concerts, balls, actuacions d’aficionats, 
campionats de ping-pong o les actuacions 
del Club Twirling Can Parellada i la Banda 
de Cornetes i Trompetes. La celebració 
va presentar aquest any una important 
novetat: l’organització d’una jornada per 
als infants, amb jocs, una xocolatada i una 
gran festa de l’escuma. L’extraordinària 
acollida que va tenir ha fet decidir els 
organitzadors a repetir-la l’any vinent.

A La Beguda van llepar-se els dits amb el tradicional sopar 
de tast, van abocar-se amb el sopar popular (ple fins a la 
bandera) i van quedar-se bocabadats amb els trucs del Màgic 
Andreu. També la cercavila de gegants, les activitats infantils, les 
sardanes i els dos balls (el de tarda i el de nit) van registrar una 
bona assistència.

LES FESTES MAJORS ESQUIVEN LA CRISI
La participació va ser la nota més destacada de les celebracions al Maset, 

Can Valls, Can Parellada i la Beguda
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NOTÍCIES

La gent gran gaudeix d’una 
intensa setmana d’activitats

La Festa del Raïm, un èxit

L’elevada participació va ser novament la nota més destacada de 
la Setmana de la Gent Gran, que va incloure nombroses activitats 
lúdiques i també formatives. Entre les activitats programades va 
destacar especialment la paellada popular. Més de 600 persones 
van llepar-se els dits amb l’arròs preparat pels Amics de la Paella 
de Masquefa.
Una altra activitat molt participada va ser l’espectacle brasiler a la 
Sala Polivalent de la Rogelio Rojo. Els balls del grup Axe Bahia van 
fer moure l’esquelet als nombrosos assistents, alguns dels quals 
fins i tot van atrevir-se a enfilar-se a l’escenari.
També van despertar un gran interès entre els assistents la xerrada 
“El temps lliure i la gent gran”, després de la qual es va obrir un 
interessant col·loqui, i la projecció de la pel·lícula “Mamma mia”. 

Homenatge als avis i al matrimoni més grans
En el marc de la Setmana de la Gent Gran també es va retre 
homenatge al matrimoni i a l’avi i l’àvia més grans de Masquefa. 
L’àvia més gran és Isabel Navarro Parra, de 98 anys, i l’avi Antonio 
Martínez García, de 94. Antonio Martínez també forma part del 
matrimoni de més edat. Està casat amb Maria Quesada Carretero, 
que en té 89.
A més d’aquestes activitats, la Setmana de la Gent Gran, que 
aquest any va arribar a la desena edició, va incloure un recital de 
poesia i música, una classe de gym dolça, una missa i un ball amb el 
Duo Tempo, que va tenir lloc després de l’arrossada. 

L’espectacular cercavila amb carros i cavalls va ser l’acte més 
destacat d’una nova edició de la Festa del Raïm. Com a novetat, 
aquest any els nens i nenes van poder pujar als carros en la 
passejada fins a la plaça de l’Estació, encapçalada pel grup de música 
tradicional catalana Societat La Polar. Un cop a la plaça, grans i petits 
van trepitjar el raïm.
A més de la passejada i la trepitjada també es van fer una trobada 
d’intercanvis de plaques, un tast de vins, un sopar de carmanyola, 
cinema, l’acte de celebració del 50è aniversari de l’Alzinar i un 
concert d’havaneres. La Festa del Raïm l’organitzen l’Ajuntament i 
l’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural. 

Una Diada lluïda
Masquefa va penjar la senyera i va ballar sardanes per la Diada 
Nacional de Catalunya. La ballada, a càrrec de la Cobla Mediterrània, 
va reunir nombroses persones a la plaça de l’Estació. L’acte va 
cloure amb l’emotiva interpretació de Els Segadors.

350 puntaires a Masquefa

La trobada de puntaires de Masquefa, que aquest any arribava a la 
novena edició, va tornar a ser un autèntic èxit de participació. Més 
de 350 puntaires procedents de diverses localitats catalanes van 
reunir-se dissabte a la plaça de l’Estació per ensenyar els treballs 
fets amb el laboriós art de les puntes al coixí.
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‘El Penedès pot i vol ser vegueria’
Masquefa, el primer municipi anoienc que acull l’exposició que reivindica la Vegueria Penedès

Masquefa ha estat el primer municipi de l’Anoia on s’ha pogut 
visitar l’exposició “El Penedès pot i vol ser vegueria”. Es tracta 
d’una mostra de la Plataforma per a una Vegueria Pròpia que 
recorre les quatre comarques que formarien part de l’àmbit 
penedesenc: l’Alt i el Baix Penedès, l’Anoia i el Garraf.
Organitzada per l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’Alzinar 
i la Plataforma per a una Vegueria Pròpia, l’exposició ha permès 
als masquefins i masquefines conèixer l’àmbit del Penedès, la 
seva història i el que representa. “El Penedès pot i vol ser 
vegueria” destaca pel seu caràcter didàctic. Així, consta de 
diversos plafons informatius i s’acompanya de la projecció d’un 
audiovisual i del lliurament de fulletons als visitants. La sala de 
l’Alzinar va acollir la mostra del 7 al 19 de setembre.
En l’acte d’inauguració, l’alcalde, Xavier Boquete, va afirmar 

que Masquefa és “el lloc ideal per acollir l’exposició, ja que 
és el símbol del Penedès a l’Anoia”. En aquest sentit, va fer 
referència a “la realitat singular” de Masquefa, “que té el cor al 
Penedès, rep els serveis del Baix Llobregat i administrativament 
pertany a l’Anoia”. Boquete va afegir que l’exposició “reivindica 
precisament la creació d’una vegueria que ha de permetre 
resoldre aquests desajustos”.
El portaveu de la plataforma, Fèlix Simó, va recordar que 
l’exposició “vol donar resposta a les preguntes que tenen 
dret a fer-se els habitants d’aquests territori”. La regidora 
de Cultura, Àngels Font, va manifestar  que “El Penedès pot 
i vol ser vegueria” permet als vilatans i vilatanes “resoldre els 
dubtes” que genera la manca d’informació que existeix sobre 
aquesta qüestió.

La Diputació 
subvenciona amb 
148.717 euros diversos 
programes i activitats

La Diputació de Barcelona, en el 
marc del programa Xarxa Barcelona, 
ha concedit a l’Ajuntament una 
subvenció de 148.717,49 euros per a 
la realització de diverses activitats i 
serveis a Masquefa aquest any 2009. 
Entre les actuacions subvencionades 
destaquen especialment les de l’àrea 
de la promoció econòmica. A més, se 
subvencionen també diverses activitats 
i serveis en àmbits com ara cultura, 
joventut, esports, medi ambient, 
cooperació i solidaritat, tecnologies 
de la informació i la comunicació o 
participació ciutadana, entre d’altres. 

Ràdio Masquefa 
(107.9 FM) presenta la 
nova temporada, el 2 
d’octubre

L’emissora municipal Ràdio Masquefa 
(107.9 FM) presentarà el divendres 2 
d’octubre la programació de la nova 
temporada en un acte obert a tothom que 
tindrà lloc a 2/4 de 8 de la tarda a la sala 
d’actes del Centre Tecnològic Comunitari 
(CTC). Hi intervindran l’alcalde, Xavier 
Boquete, la regidora de Comunicacions, 
Àngels Font, el coordinador de l’emissora, 
Darío Muñoz, i l’auxiliar de coordinació, 
Montse Moldes. La nova programació 
començarà el dilluns 5 d’octubre. 
L’emissora amplia la programació pròpia i 
compta per a aquesta temporada amb un 
nodrit grup de vint col·laboradors.

Es busquen voluntaris 
per al Pessebre Vivent 
i la cavalcada dels Reis 
Mags d'Orient

Les persones que vulguin ajudar a 
preparar i participar en el Pessebre 
Vivent i la cavalcada de Reis poden 
adreçar-se a l’Àrea de Serveis Personals 
de l’Ajuntament (a l’antiga Masquef@ula) 
o trucar al 93 772 78 36 (Imma Amill). 
Masquefa va recuperar l’any passat el 
Pessebre Vivent gràcies a una iniciativa de 
l’Associació de Mares i Pares (AMPA) de 
l’escola Font del Roure que va comptar 
amb la col·laboració de l’Ajuntament. 
La cavalcada dels Reis Mags d’Orient, la 
màgica nit del 5 de gener, és també una 
de les festes més assenyalades de les que 
se celebren a la vila.
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És molt important evitar 
saturacions innecessàries 
en els serveis de salut 
i aplicar les mesures 
bàsiques d’higiene per 
evitar els contagis.

És una malaltia infecciosa 
produïda per un nou virus 
que no havia circulat mai 
abans entre els humans. Fins 
ara la malaltia té un caràcter 
lleu i segueix un curs sense 
complicacions en la majoria 
dels casos (les complicacions 
habitualment es presenten en 
persones amb factors de risc).

La grip A, com la grip estacional, 
es transmet amb facilitat a 
través de les petites gotes 
que expulsem amb la tos o els 
esternuts, així com dels estris i 
altres objectes que compartim 
sense haver-los netejat 
adequadament.

Febre alta • 
      (més de 38º C)

Malestar general• 
Tos• 

També es pot patir mal 
de cap, mal de coll, dolors 
musculars, nàusees, vòmits 
i diarrea

El millor és seguir una bones pràctiques d’higiene. Ajudarà a 
disminuir la transmissió del virus.

Quan tossiu o esternudeu tapeu-vos la boca i el nas amb • 
un mocador d’un sol ús, i llenceu-lo a la galleda de les 
escombraries. Si no teniu mocador, tossiu o esternudeu a la 
part superior de la màniga.
Renteu-vos les mans amb freqüència amb aigua i sabó, o • 
un preparat amb alcohol, i eixugueu-vos-les bé (sobretot 
després de tocar superfícies comunes, com ara baranes, 
manetes de portes, teclats i ratolins d’ordinador, telèfons, 
elements de subjecció en el transport públic, i després 
d’esternudar i mocar-se)
Ventileu sovint els espais tancats obrint les finestres.• 
Eviteu el contacte proper amb persones malaltes de la grip, • 
i no compartiu menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, 
mocadors...) i altres objectes sense netejar-los degudament.

Què heu de fer si creieu que esteu malalts?: 
Quedeu-vos a casa i truqueu a Sanitat Respon (902 111 444). 
Un grup d’especialistes us explicarà el que es millor en cada cas. Si patiu 
malalties cròniques greus, alguna malaltia immunosupressora, esteu 
embarassada i teniu símptomes de grip, o el vostre fill menor de 6 mesos els 
té, truqueu el més aviat possible a Sanitat Respon o contacteu amb el vostre 
Centre d’Atenció Primària per rebre orientació.

Què heu de fer si us han diagnosticat la grip A amb 
símptomes lleus?

Quedeu-vos a casa• 
Preneu medicaments per fer baixar la febre (com ara paracetamol)• 
Beveu molt líquid• 
Feu repòs• 
Eviteu el contacte proper amb altres i l’estada en llocs concorreguts• 
Si us puja molt la febre o porteu més de 7 dies malalt consulteu el • 
vostre metge

Quan hi haurà vacuna per la grip A? S’està treballant en una vacuna 
que estarà disponible en els mesos vinents. En una primera fase es vacunarà 
a embarassades, persones amb més probabilitats de patir complicacions per 
la grip (com ara malalts crònics, persones amb immunosupressió, i altres), a 
professionals sanitaris i personal de serveis essencials (bombers, protecció 
civil, i cossos i forces de seguretat).

Més informació a:
Sanitat Respon 24 Hores (902 111 444)
www.gripa.gencat.cat
www.gencat.cat/salut
www.msps.es
http://ecdc.europa.eu
http://www.who.int/es/
http://cdc.gov/
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ACTUALITAT

ALDI: UNA BONA NOTÍCIA EN TEMPS DE CRISI

La creació del nou polígon del Clot del Xarel·lo i la 
construcció del centre logístic d’ALDI Supermercats són una 
excel·lent notícia per a Masquefa i la comarca de l’Anoia, una 
de les més afectades per la crisi econòmica. L’arribada del 
potent grup alemany de distribució es traduirà en la creació 
de 200 llocs de treball. A més, ALDI traslladarà a Masquefa la 
seva Raó Social i la central de compres per a tot l’estat. Així, 
l’operació no significa només creació d’ocupació sinó també 
de riquesa per al territori.
Al polígon del Clot del Xarel·lo, impulsat per un promotor 
privat, ALDI hi construeix el seu quart centre a l’estat espanyol 

de distribució de productes per a la cadena de supermercats. 
Ocuparà una superfície de 97.000 metres quadrats, amb una 
construcció prevista de 42.000 metres quadrats, més 3.000 
d’oficines. Disposarà d’una nau d’emmagatzematge i un edifici 
d’oficines. També s’hi farà un aparcament de 166 places.
Tant el conjunt del polígon com les construccions han estat 
especialment dissenyades per a garantir el mínim impacte 
possible en l’entorn i la seva màxima integració en el 
paisatge.
L’operació ha estat possible gràcies a la cooperació entre el 
sector privat i les administracions.

L’empresa ALDI Supermercats té previst  contractar fins a 200 persones, fixes des del 
primer dia, per al centre logístic que construeix al nou polígon del Clot del Xarel·lo. El 

centre iniciarà l’activitat el setembre vinent. La multinacional alemanya també trasllada 
la Raó Social a Masquefa.  La inversió total de l’operació és de 58 milions d’euros

La multinacional alemanya contractarà fins 
a 200 persones per al centre logístic que 
construeix a Masquefa

Els masquefins i masquefines tindran 
prioritat a l’hora d’accedir als llocs de 

treball, fixes des del primer dia
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ALDI: UNA BONA NOTÍCIA EN TEMPS DE CRISI
El símbol d’un futur 
esperançador
Tot i que els treballs ja es van iniciar al febrer, el 10 de setembre 
va tenir lloc el simbòlic acte de col·locació de la primera pedra 
del centre logístic, presidit pel conseller d’Innovació, Universitats 
i Empresa de la Generalitat, Josep Huguet, l’alcalde de Masquefa, 
Xavier Boquete, i el gerent d’ALDI a Catalunya, Pablo Engelman.
Boquete va posar l’arribada d’ALDI “d’exemple en la cooperació 
entre la iniciativa privada i les administracions”. L’operació és fruit 
de les gestions que des de fa anys han dut a terme l’anterior 
i l’actual equip de govern de Masquefa, amb el suport d’Invest 
Catalònia –ACC1Ó, organisme de la Generalitat especialitzat en 
l’atracció d’inversió a Catalunya. En paraules de l’alcalde, l’actuació, 
que s’ha tancat en només dos anys, es pot considerar “un model 
a seguir per generar confiança entre les empreses que volen 
invertir a Catalunya”.
 El conseller Huguet va destacar l’elevada inversió i va posar 
l’accent en la col·laboració entre administracions i en el consens 
polític per al desenvolupament econòmic del país, així com en 
el model d’eficiència i simplificació administrativa aplicat en el 
cas de la multinacional alemanya. Va qualificar ALDI “d’exemple 
d’innovació i gestió”, perquè “ha sabut adaptar la seva estratègia 
a un mercat global”.
El gerent d’ALDI a Catalunya va afirmar que la posada de la 
primera pedra és símbol d’“un futur esperançador”. La instal·lació 
donarà servei a 13 províncies i 65 botigues. ALDI ja té un 40% de 
proveïdors catalans, els quals estan començant a exportar en els 
països on és present la multinacional. Per als proveïdors catalans 
“ALDI és una porta d’entrada al mercat europeu i mundial”.
Amb 63 anys d’història, ALDI està present en 18 països amb més 
de 7.000 supermercats, la meitat a Alemanya, on 3 de cada 4 llars 
compren a les seves botigues, gràcies als seus atractius preus.

Una situació i 
dimensions privilegiades
El nou polígon del Clot de Xarel·lo es troba al llindar del municipi de 
Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès). La seva privilegiada situació, 
a només 30 quilòmetres de Barcelona, i les seves extraordinàries 
dimensions, més d’onze hectàrees, el fa especialment atractiu per 
a la instal·lació d’empreses capdavanteres que requereixen molts 
metres quadrats. La zona es troba al peu de futures infraestructures 
viàries com el Quart Cinturó i el desdoblament de la B-224. Això 
ha estat clau perquè ALDI es decidís a instal·lar-s’hi. El polígon 
consta de dues grans parcel·les (la que ocuparà ALDI i un segon 
terreny edificable) i d’un espai d’equipaments municipals. L’àrea 
d’equipaments municipals consisteix principalment en una masia 
ja existent (que es rehabilitarà) i zones verdes, les quals respecten 
el bosc existent. 



MASQUEFA batega     14

ACTUALITAT

La Guia d’oferta formativa per a persones adultes recull 
tots els cursos i tallers que s’organitzen aquest darrer 
quadrimestre de l’any (setembre, octubre, novembre i 
desembre).  Es pot trobar a les dependències municipals i 
consultar a www.masquefa.cat.
La nova programació no només manté els cursos i tallers 
habituals sinó que s’amplia amb noves iniciatives. Les novetats 
més destacades són la formació per a la prova d’accés al Cicle 
Formatiu de Grau Superior (CFGS), l’augment de la formació 
en TIC, la incorporació de nous tallers de recerca de feina 
o noves xerrades. També s’han organitzat cursos de riscos 
laborals i d’alemany, formació que demanarà la multinacional 
ALDI en els processos de selecció de personal. A més, la 
Universitat Oberta de Catalunya i el Servei d’Ocupació 
de Catalunya ofereixen més de cinquanta cursos on line 
adreçats preferentment a persones en atur. Les inscripcions 
s’han de fer a l’Àrea de Serveis Personals, excepte els cursos 
de TIC, que es fan a Masquef@ula.
Es manté la formació que des de fa anys duu a terme 
l’Ajuntament, com ara català, neolectors, alfabetització o 
les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. També 
destaca l’àmplia oferta formativa de les entitats en àmbits 
com l’esport i l’expressió artística.
Tant les novetats com la resta de la programació es van donar 
a conèixer en una xerrada informativa que va tenir lloc el 
8 de setembre al CTC i a la qual van assistir una vintena 
de persones, que van poder resoldre preguntes i dubtes. La 
sessió va anar a càrrec de Carol Villanova, responsable del 
CTC, Eva Hijalba, tècnica de formació, i Cristina Branera, 
insertora laboral.

TRES NOVES GUIES MUNICIPALS
TOTA LA FORMACIÓ PER A ADULTS

S’hi poden trobar 
tots els recursos 
i serveis que 
l’Ajuntament i d’altres 
administracions posen 
a disposició dels 
vilatans i vilatanes. El 
Consistori ha ampliat 
i actualitzat la guia 
amb els nous serveis.  
La publicació vol 
donar resposta a les 
diferents qüestions 
que els masquefins 
i masquefines es 
plantegen en el dia 
a dia. Conté informació de tots els serveis, recursos i 
programes en àmbits com l’educació, la sanitat, el treball, 
el transport, la formació, l’habitatge, l’empadronament o 
l’atenció social. És especialment útil per a les persones 
nouvingudes que inicien una nova etapa de la seva vida 
a Masquefa, ja que els permet conèixer els orígens i la 
història de la vila, el teixit associatiu i les tradicions.
Es pot recollir a l’Àrea de Serveis Personals (a l’antiga 
Masquef@ula), i consultar a www.masquefa.cat.

GUIA D’INFORMACIÓ I SERVEIS 

Des del setembre es pot trobar la 
Guia d’activitats per a infants de 3 
a 12 anys, d’ aquest curs 2009-2010, 
a les dependències municipals. És el 
resultat de la col·laboració entre 
les AMPA dels centres educatius, 
les associacions i l’ Ajuntament, i vol 
ser una eina per a donar a conèixer 
a les famílies el ventall d’activitats 
adreçades a infants de 3 a 12 anys 
que es fan a Masquefa, organitzades 
per l’Ajuntament o les entitats.
Les activitats que els nens i nenes fan 
fora de l’horari escolar tenen cada vegada més importància: 
complementen la seva educació, ajuden a les famílies a 
conciliar la vida personal, laboral i familiar, i donen cohesió 
social a la nostra vila. Per això és important garantir la seva 
qualitat, així com facilitar que qualsevol infant  hi pugui 
accedir i gaudir-ne.
El programa per al curs 2009-2010 inclou activitats culturals, 
artístiques, esportives i lúdiques, entre d’altres, algunes de 
les quals es poden gaudir en família. La guia és una acció del 
Projecte Educatiu de Vila.

ACTIVITATS PER A INFANTS DE 3 A 12 ANYS
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en la importància 
que les dones es 
facin regularment 
a q u e s t e s 
autoexploracions, 
preferiblement cada 
mes. En la xerrada es 
va donar resposta a 
preguntes com ara 
què és un càncer 
de mama, com i 
quan s’ha de fer l’autoexploració, quines proves complementàries 
s’acostumen a fer en el cas de trobar alguna anomalia o quins 
tractaments poden seguir-se. La xerrada va comptar amb una 
intèrpret de la llengua dels signes.

NOTÍCIES

Després de l’excel·lent acollida de la primera edició, celebrada 
al març, l’Ajuntament ja treballa per tornar a organitzar Les 
Botigues al Carrer el diumenge 25 d’octubre. No obstant això, 
la celebració de la iniciativa dependrà finalment del nombre 
de comerços que s’hi acabin inscrivint. Van ser els mateixos 
visitants i comerciants participants en la primera edició els que 
van sol·licitar que s’estudiés fer Les Botigues al Carrer dues 
vegades l’any, satisfets pel bon funcionament de la jornada i les 
elevades ventes registrades. Les primeres Botigues al Carrer van 
superar les previsions més optimistes, amb més d’un miler de 
visitants i una vintena d’expositors.
La iniciativa tornarà a repetir-se el 25 d’octubre si s’assoleix la 
participació necessària. Els comerços interessats a participar-hi  
poden inscriure-s’hi fins al dia 15 d’octubre. En aquesta ocasió 
els participants pagaran 26 euros. Per inscriure’s, cal que retornin 
la butlleta que se’ls ha fet arribar a l’Ajuntament o al Centre 
Tecnològic Comunitari (CTC). També es pot enviar per fax (al 
93 772 58 68) o per correu electrònic (a masvsl@diba.cat). Els 
26 euros s’han d’abonar a la recepció de l’Ajuntament.
De cara a aquesta segona edició, l’Ajuntament preveu algunes 
novetats destacades. D’una banda, es vol ampliar l’horari (les 
parades obririen de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda). 
D’altra banda, s’organitzaran activitats lúdiques per als més petits 
(uns inflables). A l’igual que al març, els comerços instal·larien 

les seves parades a l’avinguda de La Línia (en el tram comprès 
entre els carrers de Santa Clara i Rogelio Rojo) per ensenyar als 
visitants els seus productes i serveis.
Organitzades per la regidoria de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament, Les Botigues al Carrer volen  donar a conèixer 
el comerç local i contribuir a revitalitzar-lo. La iniciativa permet 
als visitants gaudir d’una jornada de compres especial, i als 
comerciants canviar la seva activitat habitual i muntar parades 
i carpes al carrer. D’aquesta manera, l’avinguda de La Línia es 
converteix en un espai obert on els comerciants i els visitants 
poden relacionar-se d’una manera més directa. 

L’Ajuntament ja treballa en la segona edició de Les Botigues al Carrer

Representants de l’Ajuntament de Castellar del Vallès van 
visitar el Centre Tecnològic Comunitari per conèixer les seves 
modernes instal·lacions, el seu potent equipament tecnològic 
i els diversos serveis que ofereix. L’Ajuntament vallesà té en 
projecte la construcció d’un centre tecnològic i ha vist en el 
CTC un autèntic model a seguir i una referència. El CTC acull 
quatre grans serveis: un viver d’empreses, un hotel d’entitats, 
el Servei Local d’Ocupació i Masquef@ula, un pioner espai de 
formació en TIC que disposa d’equipaments adaptats per a 
persones discapacitades. 

La sala d’actes del Centre Tecnològic Comunitari va acollir el 25 
de setembre una xerrada sobre la importància de la prevenció i la 
detecció precoç en el càncer de mama, una malaltia que afecta un 
nombre important de dones i en la qual s’han produït importants 
avanços mèdics que han millorat notablement la supervivència. 
A més de la xerrada informativa, a càrrec d’una infermera de La 
Ginesta, Grup d’autoajuda per a dones amb càncer de mama, les 
participants també van poder aprendre, d’una manera pràctica,  i 
gràcies a uns simuladors, a fer-se una autoexploració tant visual 
com manual, per conèixer els propi pits. La ponent va posar l’accent 

Si hi ha prou comerços participants, la iniciativa es repetirà el diumenge 25 d’octubre
Els comerciants tenen de temps fins al dia 15 d’octubre per inscriure-s’hi

Una xerrada taller ensenya a 
autoexplorar-se per a prevenir 
el càncer de mama

Castellar del Vallès es fixa en el CTC 
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NOTÍCIES

L’entitat Gas a Fons ha organitzat per al diumenge 18 d’octubre 
una nova prova puntuable del Campionat de Catalunya d’Autocròs, 
que permetrà als masquefins i masquefines veure els millors 
pilots de l’especialitat al circuit de La Pedrosa. Els entrenaments 
començaran a les 10 del matí i la cursa a 2/4 d’11. Gas a Fons ja va 
organitzar una prova del campionat català l’any passat. Aleshores 
feia 27 anys que Masquefa no acollia una cursa del Campionat de 
Catalunya. L’esdeveniment li va valer a Gas a Fons el premi al millor 
organitzador que atorga la Federació Catalana d’Automobilisme.

El projecte del poliesportiu i la 
piscina rep una nova ajuda

La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció de 9.000 
euros a l’Ajuntament de Masquefa per a l’elaboració dels estudis 
de viabilitat i de gestió del futur complex esportiu que inclourà 
el nou pavelló i la piscina coberta. Aquesta ajuda fa realitat el 
compromís que va prendre el diputat de l’Àrea d’Esports de la 
Diputació, Josep Monràs, en la visita que va fer a Masquefa el juny.
Aquesta nova subvenció se suma a una altra important ajuda 
d’aquesta mateixa institució de 448.287,46 euros, destinada 
a la primera fase de la construcció d’aquests equipaments. La 
Generalitat també es va comprometre a finançar la primera fase 
amb 800.000 euros. L’Ajuntament ja va comptar amb 4.000 euros 
de la Diputació per als estudis previs.
El Consistori ja està redactant el projecte per reordenar la zona 
del Parc del Turó i fer-hi un gran complex esportiu que inclourà 
el nou 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.

Dani Gómez, desè al Campionat 
del Món de Biketrial

El pilot masquefí Dani Gómez va ser rebut oficialment a 
l’Ajuntament pel seu brillant paper al Campionat del Món de 
Biketrial, disputat a la localitat xinesa de Ping Tang a l’agost. Gómez, 
que arrossegava les seqüeles d’una lesió a la mà, va ser desè, i el 
segon millor classificat del combinat espanyol. Durant la recepció 
va mostrar-se convençut de tornar l’any que ve a l’Ajuntament 
com a campió del món.
El pilot va explicar que el fet que el campionat es disputés a prova 
única deixava el títol“gairebé en mans de la sort, ja que hi havia un 
grup de quinze o vint corredors molt igualats i el marge d’error 
era mínim”. 
L’alcalde, Xavier Boquete, va lliurar-li un trofeu en reconeixement a 
la seva destacada actuació i va agrair-li que hagi contribuït “a portar 
el nom de Masquefa molt més enllà de les nostres fronteres”.
El pilot va ser seleccionat per al combinat espanyol gràcies als 
excel·lents resultats d’aquesta temporada, en què s’ha proclamat 
campió d’Espanya per segon cop. També ha estat quart al Campionat 
d’Europa.

Masquefa acull el millor futbol 
sala amb la Supercopa

Masquefa va ser la seu de la final de la Supercopa Catalana de 
Futsal, disputada entre el CFS La Garriga (campió de la Lliga) i el 
FS LLívia (campió de Copa). La Garriga va proclamar-se campió 
en imposar-se per un ajustat 3 a 2 en un partit molt intens i que 
no es va decidir fins al final.
L’organització de l’esdeveniment, a càrrec de l’Ajuntament 
i el CFS Espardenya Masquefa-Grup TDE, va merèixer les 
felicitacions de la Federació Catalana de Futsal, que va aprofitar 
l’ocasió per a presentar la nova temporada. 

El circuit de La Pedrosa tornarà 
a vibrar amb el Campionat de 
Catalunya d’Autocròs







Agenda

CULTURA I FESTES

CAFÈS AMB HISTÒRIA �

3, 10 i 24
Dissabtes
1a sessió
Xerrada – debat
Presentació de l’activitat i col·loqui 
entorn de les possibles temàtiques a 
tractar en un futur
3 d’octubre a les 17h a la Biblioteca

2a sessió
Vivències en primera persona.
Cine-fòrum
Amb la projecció de la pel·lícula “La 
guerra cotidiana” i debat entorn de les 
experiències quotidianes dels conflictes 
bèl·lics, en especial la guerra civil 
espanyola
10 d’octubre a les 17h a la Biblioteca

3a sessió
Cine - fòrum
Projecció del film “Tierra y libertad”, de 
Ken Loach (1995)
24 d’octubre a les 17h a la Biblioteca

BALL POPULAR �

11 Diumenge 
Amb Mar i Cel
Gratuït
A les 18h a la Sala Polivalent

CONTACONTES �

22 dijous 
“Marrameu i el Follet del bolet” 
A càrrec de Marta Catalan
A les 18h a la Biblioteca Municipal

EXPOSICIÓ  �
D’ARTISTES LOCALS

Divendres 23, dissabte 24 i diumenge 
25 d’octubre
Organitza: Associació Artística 
Missatgers 

FESTA DE LA  �
CASTANYADA

30 Divendres 
La rumba de la castanya
Amb les actuacions de:
. China Chana
. Mecatxis
. Nose Uri (beatboxer)
. Los destellos
I una minibatalla de galls (rap)
A partir de les 23.45h a la Sala 
Polivalent de la Rogelio Rojo
Organitza: Penya Blanc i Blava de 
Masquefa

Octubre 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 setembre i podria haver-se modificat.

FESTA DE LA  �
CASTANYADA 
GENT GRAN

31 Dissabte 
Organitza: Casal d’avis

SORTIDA AL  �
TEATRE CONDAL

Dimecres, 4 de novembre
A veure l’obra “La montaña rusa”
Amb Arturo Fernández i Carmen del 
Valle.
Inscripcions: del 6 al 16 octubre a 
l’Ajuntament
Preu: 27 euros
Sortida de davant de l’Ajuntament, a les 19h

CURSOS

CENTRE TECNOLÒGIC  �
COMUNITARI

Taller Internet
Del dilluns 5 al divendres 9 d’octubre
De 10h a 12h
Gratuït

Taller Manteniment de 
l’ordinador
Del dilluns 5 al divendres 9 d’octubre
De 12h a 14h
Gratuït

Taller Comptabilitat domèstica
Del dimarts 13 al divendres 16 
d’octubre
De 10h a 12h
Gratuït

Taller càmera digital
Del dimarts 13 al dijous 15 d’octubre
De 12h a 14h
Gratuït

Taller Windows live
Tots els divendres d’octubre
De 17.30h a 19.30h
Gratuït

Taller Tràmits amb 
l’administració
Dimarts 6 d’octubre
De 17.30h a 19.30h
Gratuït

Taller Skype
Dijous 8 d’octubre
De 17.30h a 19.30h
Gratuït

Taller facebook/tuenti
Dimarts 13 d’octubre
De 17.30h a 19.30h
Gratuït

Xerrada Seguretat a Internet
Dijous 15 d’octubre
De 17.30h a 19.30h
Gratuït

Curs Windows inicial
De l’1 d’octubre al 5 de novembre
Dimarts i dijous
De 17.30h a 19h
Aturats: 10 euros
Pensionistes: 20 euros
Treballadors: 40 euros

Curs Acces avançat
De l’1 d’octubre al 5 de novembre
Dimarts i dijous
De 19.30h a 21h
Aturats: 10 euros
Pensionistes: 20 euros
Treballadors: 40 euros

Curs Excel inicial
Del 5 d’octubre a l’11 de novembre
Dilluns i dimecres
De 17.30h a 19h
Aturats: 10 euros
Pensionistes: 20 euros
Treballadors: 40 euros

Curs Windows avançat
Del 5 d’octubre a l’11 de novembre
Dilluns i dimecres
De 19.30h a 21h
Aturats: 10 euros
Pensionistes: 20 euros
Treballadors: 40 euros

CURSOS de l’Alzinar

ANGLÈS �

Inici 1-10-09
De 6 a 9 anys
Dijous de 17.15h a 18.10h
De 10 a 12 anys
Dijous de 18.15h a 19.10h
Adults
Iniciació
Dilluns de 18h a 20h
Elementary
Dilluns de 20h a 22h
Intermediate
Dimarts de 18h a 20h
Firs Certificate
Dimarts de 20h a 22h

BALLET CLÀSSIC �

Inici 15-9-09
Dimarts i dijous de 18.30h a 19.25h

BALLS DE SALÓ �

Inici: 21-9-09
Vals Vienès, Tango, Samba,
Txa txa txa, Rumba i Boler
Dilluns de 21h a 22.30h
Iniciació 
Dijous de 21.30h a 23h

BATUKA �

Inici 15-09-09
Dimarts  i dijous de 15.30h a 16.30h

BODY FORM �

Inici 1-9-09
Gimnàstica de manteniment

Dimarts i dijous 
De 9.15h a 10.15 h
o de 19.30h a 20.25h

BODY FORM SUAU �

Inici 1-9-09
Gimnàstica de manteniment per a gent
gran i no tan gran
Dimarts i dijous de 10.15h a 11.15h

CANT CORAL �

Tots els divendres
De 10.30h a 24h
Gratuït

DANSA CREATIVA �

Inici 2-10-09
De 3 a 6 anys
Dimecres de 17.15 a 18.15h
Divendres de 18h a 19h
3 dies de prova

DANSA MODERNA �

Inici 2-10-09
De 7 a 12 anys
Dimecres de 18.15h a 19.15h
Divendres de 19h a 20h
Per a joves i adults
Dimecres de 19.15h a 20.15h
Divendres de 20h a 21h
3 dies de prova

DIBUIX MANGA �

Inici 2-10-09
Tots els divendres 
De 18h a 20h

TAEKWONDO �

Inici 15-9-09
Federats a la Federació Catalana de 
Taekwondo
Dimarts i dijous
Classes d’iniciació de 17.30h a 18.25h
Classes d’avançat de 20.30h a 21.30h

EXPRESSIÓ MUSICAL �

Inici: 7-10-09
Classes de Solfeig, Expressió i 
Llenguatge Musical així com el 
coneixement d’alguns instruments
Grups en funció de l’edat i nivell
Tots els dimecres
A partir de les 18h

IOGA I TAI-TXI �

Inici: 19-10-09
Tai-txi
Dilluns de 19.30h a 20.30h
Ioga
Dilluns i dimecres de 21h a 22h

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

CLUB PATÍ  �
MASQUEFA 

03/octubre – 09h
Benjamí A 
CP MASQUEFA A – CH PIERA

03/octubre – 10h
Prebenjamí C
CP MASQUEFA – CAPELLADES 
HC A

03/octubre – 11h
Benjamí B
CP MASQUEFA – RIBES CP

03/octubre – 12h
Aleví
CP MASQUEFA – CH CALDES 
RECAM LÀSER A

03/octubre – 13h
Infantil
CP MASQUEFA – 
PETROMIRALLES IHC

03/octubre – 14h
Júnior
CP MASQUEFA – SHUM 
MAÇANET

09/octubre – 21.45h
Sèniors 
CP MASQUEFA – CN REUS 
PLOMS

10/octubre – 09h
Prebenjamí Iniciació
CP MASQUEFA – CAPELLADES 
HC A

10/octubre – 10h
Prebenjamí A
CP MASQUEFA – CLUB 
HOQUEI CORBERA B

10/octubre – 12h
Juvenil
CP MASQUEFA – FC 
MARTINENC

17/octubre – 10h
Prebenjamí C

CP MASQUEFA – CLUB 
HOQUEI PIERA B

17/octubre – 11h
Benjamí B
CP MASQUEFA – CP 
VILANOVA A

23/octubre – 21.45h
Sèniors 
CP MASQUEFA – HC 
SENTMENAT

23/octubre – 09h
Prebenjamí B
CP MASQUEFA – CLUB 
HOQUEI PIERA A

23/octubre – 10h o 11h
Benjamí A 
CP MASQUEFA A – CE NOIA 
FREIXENET B

23/octubre – 11h o 12h
Aleví
CP MASQUEFA – SEK 
CATALUNYA

23/octubre – 12h
Juvenil 
CP MASQUEFA – CE 
VENDRELL

23/octubre – 13h
Júnior
CP MASQUEFA – PHC SANT 
CUGAT

23/octubre – 13h o 14h
Infantil
CP MASQUEFA – CP 
VILAFRANCA

31/octubre – 10h
Prebenjamí A
CP MASQUEFA – CE NOIA 
FREIXENET A

31/octubre – 11h
Benjamí B 
CP MASQUEFA A – HC SANT 
JUST A

31/octubre – 12h
Aleví
CP MASQUEFA – CP RODA

31/octubre – 13h
Infantil
CP MASQUEFA – CE NOIA 
FREIXENET C

31/octubre – 13h o 14h
Júnior

CP MASQUEFA – MOLLET HC

EEM BÀSQUET  �
MASQUEFA

10/octubre – 17.30h
Grup 02 Júnior Masculí Nivell B
EEM MASQUEFA – CREU ALTA 
SABADELL 2

10/octubre – 19h
Grup 3 Sots 21 Masculí Nivell B
EEM MASQUEFA – CB PUIG 
REIG

10/octubre – 20.30h
Grup 02 Sèniors B Masculí
EEM MASQUEFA – SAR 
MONTMARTI PUIG REIG

24/octubre – 17.30h
Grup 02 Júnior Masculí Nivell B
EEM MASQUEFA – CB 
SANTPEDOR B

24/octubre – 19h
Grup 3 Sots 21 Masculí Nivell B
EEM MASQUEFA – CB SANT 
JOSEP OBRER

FUTBOL �

04/octubre 
MASQUEFA FC A – FATIMA 
FC 1

18/octubre
MASQUEFA FC A – TOUS UE A

01/novembre
MASQUEFA FC A – FUNDACIÓ 
ESP. AT. VILAFRANCA A

*En el moment de tancar 
aquesta edició no es 
disposava del calendari 
de l’Escola Municipal de 
Futbol. El calendari es 
publicarà a 
www.masquefa.cat

CLUB CICLISTA  �
MASQUEFA

04/octubre – 08.30h – 75 Km 
(Piera, Esparreguera, Collbató, 
Aeri de Montserrat, Olesa, Les 
Carpes, Martorell, Gelida, Sant 

Llorenç d’Hortons i Masquefa)

11/octubre – 08.30h – 70 Km 
(Sant Sadurní d’Anoia, Lavern, 
S.C. de Sesgarrigues, Vilafranca 
del Penedès, La Granada, 
Puigdàlber, Sant Pere de 
Riudebitlles, Torrelavit, Sant 
Sadurní d’Anoia i Masquefa)

18/octubre – 08.30h – 68 Km 
(Piera, Vallbona, Castellolí, 
Vallbona, Piera, El Bedorc i 
Masquefa)

25/octubre – 08.30h – 60 Km 
(Piera, Vallbona, Igualada, Òdena, 
Igualada, Vallbona, Piera i 
Masquefa)

CLUB  �
EXCURSIONISTA 
ANOIA

Diumenge 4 
Caminada per l’Alta Garrotxa
(Sortida d’intercanvi convidats 
per la Secció de Muntanya de 
l’AVV Vistalegre de Girona)

Dissabte 24
Pujada al Pedraforca (2497 mts)

Dissabte 31
“Castanyada Nocturna” – 
Caminada pels voltants de 
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

SLOT �

Divendres 23, dissabte 24 i 
diumenge 25 d’octubre
Organitza: Slot Masquefa

2n CAMPIONAT  �
DE CATALUNYA 
D’AUTOCRÒS

Diumenge 18 d’octubre
Organitza: CE Gas a Fons

Agenda esportiva



MASQUEFA batega     21

Enfilada a un turó, just on s’erigí el primer nucli habitat de la vila, 
trobem l’església romànica de Sant Pere de Masquefa. És una 
construcció d’estil romànic que ha estat datada cap a principi 
del segle XIII pels estudis científics que s’han fet. La estructura 
i les tècniques constructives corresponen a les fórmules 
arquitectòniques pròpies del romànic del segle XII català. Ara bé, 
com assenyalen els arqueòlegs, és un edifici tècnicament avançat 
i de construcció unitària. Aquestes característiques ens porten 
a concloure que, com tantes altres construccions religioses, és 
una obra del romànic tardà, que s’emmarca en la transició del 
romànic al gòtic (el nou llenguatge arquitectònic que es dóna 
a partir del segle XIII). L’absis de l’església és completament 
romànic però els peus són gòtics, al mateix temps que presenta 
una coherència estructural important, pròpia altre cop del 
romànic. 
Si ens hi fixem i prenem com a referència els treballs que 
s’han fet trobem més contradiccions d’aquest tipus. Veiem que, 
si bé com és habitual en les construccions romàniques, hi ha 
correspondència entre l’interior i l’exterior de l’edifici -de 
manera que des de fora es pot intuir la distribució de l’espai 
interior-, també ens crida l’atenció la gran rosassa de la façana de 
ponent, que podríem comparar amb altres similars instal·lades 
en esglésies gòtiques.  Aquest canvi d’estil, del romànic al gòtic, 
no és gratuït i s’ha d’entendre a l’entorn dels canvis socials i 
ideològics que s’esdevingueren a la Baixa Edat Mitjana en el 
conjunt de la societat medieval catalana. 
A finals del s. XII i durant el XIII es produeix un creixement 
de la població i de la producció agrària gràcies a nous avenços 
tècnics (nova arada, molins i ferradura, entre d’altres). Assistim 
a un creixement de les viles, gràcies al desenvolupament de 
l’artesania gremial, el comerç i la banca. Tornen a circular les 
monedes i neixen els primers bancs i contractes comercials. La 
societat deixa de ser exclusivament rural, autosuficient i agrària, 
alhora que apareix una nova classe social anomenada burgesia, 
que s’enriqueix gràcies a aquestes noves activitats econòmiques 
que escapen al control feudal. El feudalisme generava un degoteig 
de persones que sobraven dintre del sistema, principalment 
agricultors, que desitjaven escapar de la tirania del seu senyor, 
alguns dels quals van emprendre carrera com a soldats en 
terres de frontera, o bé van trobar refugi en algun burg (ciutats), 
dedicant-se a l’intercanvi d’excedents productius derivats de 
l’agricultura en fires i mercats. Aquests nous comerciants, els 
anomenats burgesos, eren actius i emprenedors, i estaven en 
constant conflicte amb el món feudal, basat en la tradició i la 
passivitat social.  
Així doncs, l’antiga arquitectura romànica es caracteritzava 
pels seus edificis amb gruixudes muralles, a causa que els seus 
coneixements d’enginyeria els impedien construir edificacions 
de major altura. Això reforçava la intenció de transmetre 
mitjançant el culte a la por -tantes vegades real a causa de la 
foscor i la sonoritat de les petites esglésies romàniques- a la 
mobilitat social i a la transgressió de la norma. 
Però al començament del segle XII dues poderoses innovacions 

arquitectòniques, els contraforts i l’arc ogival, van permetre 
apuntalar les parets i aprimar-les, permetent-les sostenir un 
major pes. Aquests canvis en l’enginyeria i l’arquitectura anaven 
de la mà dels canvis econòmics i socials. L’art romànic havia 
estat desenvolupat fonamentalment al servei dels reis i de 
l’Església catòlica, mentre que l’art gòtic es va desenvolupar en 
bona mesura al servei dels burgs.
En el pas del segle XII al XIII, s’havia consolidat tot un nou 
sistema social, basat en aquests burgs, sobre una nova ètica, 
on la lluminositat, la transparència i, per tant, la socialització, 
acompanyaven les noves idees concebudes per a ser útils en una 
nova societat comercial, encarada més cap al contacte pacífic i 
una mica menys cap a la violència de les guerres continuades 
entre senyors feudals i contra invasors estrangers. 
I a Masquefa l’antic assentament elevat on es troba l’església de 
Sant Pere va ser progressivament abandonat per establir la vila, 
de mica en mica, al pas del camí ral, buscant el comerç sense 
por de viure al pla. Es configurava al llarg d’un procés que durà 
segles una societat oberta al canvi, des d’un sistema antic estàtic 
i d’immobilisme social a un altre més modern on el dinamisme 
seria ja irreversible.

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

CAFÈS AMB HISTÒRIA

Sant Pere de Masquefa i la Baixa Edat Mitjana

Agenda esportiva
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LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

ALDI, L’INICI D’UN FUTUR 
ESPERANÇADOR

Ho anunciaven els representants d’ALDI 
Supermercats en el protocol·lari acte de 
col·locació de la primera pedra: el nou 

centre logístic que la multinacional alemanya construeix al 
polígon del Clot del Xarel·lo donarà feina a 200 persones, 
contractades amb caràcter indefinit des del primer dia. És una 
excel·lent notícia en uns temps marcats pel degoteig constant 
de tancaments d’empreses i de destrucció de llocs de treball. 
L’arribada d’ALDI Supermercats a Masquefa ens permet 
albirar, doncs, un futur esperançador. La notícia té encara 
una altra cara positiva: la posada en marxa d’aquest centre 
de distribució de mercaderies, d’aquí a menys d’un any, no 
només generarà llocs de treball (per als quals tindran prioritat 
els masquefins i masquefines) sinó que també comportarà 
riquesa per al territori, ja que ALDI instal·la la seva Raó Social 
a Masquefa, on trasllada, a més, la central de compres per a 
tot l’estat.
Aquesta excel·lent notícia no hauria vist la llum sense la 
cooperació entre les administracions (l’Ajuntament i la 
Generalitat) i la iniciativa privada (ALDI i el promotor del 
polígon). Ni tampoc sense el consens de tots els grups polítics 
del Consistori, que ha fet possible un projecte que s’engegava 

en l’anterior mandat i que ara cristal·litza. En un context advers 
com el que ens toca viure, els qui tenim la responsabilitat de 
representar els vilatans i vilatanes estem, més que mai, obligats 
a enterrar batalles estèrils i remar en la mateixa direcció per 
trobar solucions als seus problemes.
El paper de l’Ajuntament, posant les màximes facilitats, ha estat 
clau per aconseguir que ALDI hagi descartat altres ubicacions 
i s’hagi instal·lat a Masquefa. Aquestes mateixes facilitats són 
les que ara posem novament sobre la taula per aconseguir 
que d’altres importants empreses s’instal·lin al Clot del 
Xarel·lo; una altra bona notícia que, n’estem convençuts, ben 
aviat podrem donar.
Però els esforços de l’equip de govern de Convergència 
i Unió davant la crisi no acaben aquí. Aquest curs que tot 
just comença hem ampliat notablement l’oferta formativa 
perquè els masquefins i masquefines puguin millorar les seves 
capacitats professionals i puguin trobar feina o millorar-la. 
Hem posat en marxa el viver d’empreses per donar un cop de 
mà als emprenedors que inicien la seva aventura empresarial. 
I hem promogut cursos i xerrades per ajudar els empresaris a 
trobar respostes als interrogants d’aquest nou context. Com 
no pot ser d’una altra manera, CiU es compromet a continuar 
treballant perquè ALDI no sigui només una notícia aïllada.

Grup Municipal de Convergència i Unió

QUÈ ESPEREN ELS VILATANS 
DELS SEUS POLITICS?

Aquests són uns moments econòmics molt 
difícils i tot i que alguns països diuen que albiren 

una llum al final del túnel, els experts creuen que a nosaltres 
encara ens queden uns mesos de foscor.
Tothom fa llibres de com sortir de la crisi, fins i tot aquells que 
hi van contribuir. Alguns ens animen dient que als anys 80, amb 
una situació fins i tot més difícil pel que fa a l’atur, ens en varem 
sortir, encara que ara veiem que potser varem agafar el camí 
equivocat.
Però en el que tothom coincideix és que només tirarem 
endavant amb treball, confiança i si tots orientem els esforços 
en una mateixa direcció, vaja, tots a la una.

Aquest és el missatge que el President de la Generalitat ens 
repeteix cada dia en els seus discursos; caldrà l’esforç de les 
administracions, organitzacions empresarials i sindicals i del 
conjunt de la societat per abordar sacrificis i reformes de 
caràcter estructural que necessàriament s’hauran de fer.
Quin sentit té doncs encetar debats estèrils sobre temes que 
no podem resoldre?. Esmerçar esforços que potser hauríem 
d’utilitzar per sortir de la crisi i evidenciar diferències que ens 
fan a tots més febles, com fer debat de la sentència del Tribunal 
Constitucional en referència a l’Estatut de Catalunya abans de 
conèixer-lo i debats identitaris, que no fan més que dividir-nos i 
que no ens han de canviar res.
Ara no és el moment, i no vol dir que no sigui important 
saber l’opinió dels vilatans respecte a Catalunya; per això s’han 
incrementat les polítiques de participació, però és que tenim 
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El grup d’ERC no utilitzarà aquest espai de 
comunicació fins que tingui l’oportunitat de 
fer-lo servir cada cop que s’edita la revista 
municipal i no cada tres mesos. Creiem que 
aquest grup de govern no respecta l’apartat 
19 de la Declaració Universal dels Drets 

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

Grup Municipal d’Esquerra

¿Por qué a nosotros los catalanes nos toca 
bailar siempre con la más fea, en el terreno 
económico me refiero?. ¿Y por qué tenemos 
unos políticos de izquierdas tan “malos”? 
Catalunya no merece estos gobernantes 
de ninguna de las maneras y en cuanto al 

porqué tenemos estos gobernantes yo lo voy a resumir en lo 
que he visto y he convivido.
De los años 60 a 70 todos los hijos que estudiaban carreras 
superiores, con un margen de error de 1 por 1000, eran 
hijos de gente rica y del régimen de Franco. Esto suponía 
aproximadamente un 10% de la población de Catalunya y un 
5% de la población de España. De todas estas personas había 
gente seria y muy responsable y hoy siguen siéndolo, pero había 
también un porcentaje de iluminados que, desde los años 70 
a los años 80, les gustaba hacer de hippie y se iban a Paris, 
Londres o New York, mientras el resto de población hacían 10 
horas diarias, incluyendo sábados y domingos, y algunas personas 
tenían 3 empleos para poder pagar la casa o el terreno que 
compraban. Cuando este porcentaje de “iluminados” fundieron 
el patrimonio familiar en juergas y demás fiestas, se dieron cuenta 
que Catalunya y España eran totalmente “ciegas” políticamente 
y estos “iluminados” eran “tuertos” prácticamente; por tanto, 

se acogieron al refrán que dice que en el país de los ciegos el 
tuerto es capitán general. Sabían que no se podían colocar en 
agrupación política de centro derecha, ni en la derecha, por 
tanto sólo podían entrar en las formaciones de izquierda y el 
pueblo que estaba 40 años para que vinieran los nuestros, se 
presentaron pero con coches oficiales y derrochando a diestro 
y siniestro, que es lo único que saben hacer. Pero mientras tanto 
no desaparezcan de la escena política estos hippies de los años 
70, que se llaman gente progresista y demás chorradas. Los 
partidos de izquierda de Catalunya y del resto de España no 
levantan cabeza porque están haciendo más daño a su propio 
partido que a los partidos de derecha de Catalunya y de España. 
Esto pasará en cuanto pierdan los hilos de la información, y 
es una pena porque gente que estudió carreras universitarias 
desde los 80 y los 90 y que son totalmente diferentes y con 
valores, que es lo que más necesitamos.
Quisiera preguntarles a estos “iluminados” si han sentido alguna 
vez algo por Cataluña. Yo creo que no, sólo les interesa el sillón 
y vivir cómodamente con todos sus privilegios, lo demás les 
trae sin cuidado.

Grup Municipal del Partit Popular

Catalunya

El jueves 10 de septiembre tuvo lugar el 
acto de colocación de la primera piedra del 
Centro Logístico de Aldi Supermercados, 

un proyecto que empezó en la anterior legislatura y que se 
ha consolidado en ésta, gracias a un trabajo en conjunto entre 
las administraciones y el sector privado, uniendo esfuerzos y 
ilusiones para y en beneficio de nuestro pueblo.

Esta multinacional alemana creará puestos de trabajo y 
enriquecerá nuestro territorio. Es por todo esto que Entesa per 
Masquefa celebra que dentro de la crisis actual se vislumbre la 
esperanza de mejora para nuestro pueblo, para Masquefa

Grup municipal d’Entesa per Masquefa

La revista Masquefa batega posa a disposició dels 
lectors i lectores una secció on podeu publicar les 
vostres opinions sobre temes de la vila o d’interès 
general, així com idees i suggeriments. Ens podeu 

fer arribar els comentaris personalment a l’Àrea 
de Serveis Personals (C/ Crehueta, 33) o al correu 
electrònic masquefabatega@masquefa.net

LES VOSTRES OPINIONS

tants fronts oberts que al final perdem la força i això ens allunya 
una mica més dels ciutadans i de les seves preocupacions.
Els vilatans que estan passant per greus dificultats econòmiques 
potser no és el que esperen d’aquells que els hem de representar, 
tant governs com oposicions. Potser demanarien més unitat per 
ser més forts davant les adversitats i que deixem de perdre el 
temps en debats estèrils o no ens en sortirem.

Grup Municipal Socialista de Masquefa
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NOM: Masquefa Tennis Taula Club 
ANY DE CREACIÓ: 2004 CATEGORIA: Esports 
ACTIVITAT: Ensenyament del tennis taula a persones de totes les edats 
i disputa de competicions
adreça: C/ Rogelio Rojo, s/n, nau B (entrada pel C/ Doctor Rotllant amb 
C/ Sta Clara) tel.: 600 01 88 19 (Joaquin Clemente), 630 11 70 72 (Josep 
García) i 667 16 29 54 (David Osorio) 
web: www.amasquefa.com/tennis   e-mail: tennis@amasquefa.com 

Els orígens del Masquefa Tennis Taula Club es remunten al 18 de setembre de 2004, quan tres amics amants del ping 
pong es van decidir a constituir l’entitat. Per tant, el club està d’enhorabona, ja que celebra el cinquè aniversari. I ho 
fa en el seu punt àlgid. Després d’algun moment de dificultats, el Masquefa Tennis Taula Club compta avui amb més 
jugadors que mai, fins a 52 palistes de totes les edats: des dels 10 anys fins als 62. A més, aquesta temporada torna a 
tenir un equip federat per disputar competicions oficials, el sènior masculí, que aquest mes comença la seva aventura 
a la Tercera Territorial.
L’equip sènior l’integren vuit palistes d’edats ben diverses: Ferran Bonastre Blanco, Miquel Cid Albiol, Cristian Marcial 
Rivera Zaragoza, Jaume Hernández Sánchez, Ihar Sidliarevich, Josep García Fonollosa, Joaquin Clemente Hidalgo 
i David Osorio Yambá.  Aquests vuit homes es veuran les cares amb uns altres 33 equips de les comarques de 
Barcelona, i miraran de quedar el més amunt possible en la classificació. De totes maneres, la missió principal no 
és guanyar. “El club no vol fomentar la competitivitat; si guanyem millor, però l’objectiu  és participar i aprendre, 
descobrir com juguen altres clubs, veure noves estratègies, sobretot de cara als nostres jugadors més joves”, explica 
David Osorio.
La formació ha estat la gran raó de ser del Masquefa Tennis Taula Club des de la seva fundació. L’entitat ensenya a 
jugar a petits i grans, des dels 9 anys fins als 90. Tothom qui vulgui practicar aquest esport només ha d’anar a la seu del 
club, al Recinte Rogelio Rojo, de dilluns a dijous, de 6 de la tarda a 9 del vespre. Allà aprendrà des d’agafar la raqueta 
fins als efectes més espectaculars de la mà de tres monitors (Joaquin Clemente, Josep García i David Osorio) i també 
d’un robot. Osorio anima tothom a descobrir el tennis taula. Per què? Doncs “perquè no només exercites el físic, 
també exercites la ment, l’estratègia, l’habilitat...”. Una altra qualitat del tennis taula, per desgràcia a diferència d’altres 
disciplines, és que és un esport on no hi ha agressivitat.
Un altre dels orgulls de l’entitat són les seves joves promeses. El club va ser la temporada passada el guanyador dels 
Jocs Escolars de l’Anoia. 
Entre els reptes de futur destaca el d’aconseguir que el municipi sigui la seu d’una zona del “Ping Pong per a tothom”, 
una iniciativa de la Federació catalana per fomentar aquest esport. Es tracta d’una competició amb regles més flexibles 
perquè tothom s’atreveixi a demostrar les seves habilitats amb la raqueta. En cas d’assolir aquesta seu, Masquefa 
s’enfrontaria regularment a equips d’arreu de l’Anoia i d’altres comarques veïnes. També és un repte l’Open que 
organitzaran el 12 de desembre per celebrar els cinc anys d’història. Això sí, l’entitat ha demostrat sobradament les 
seves dots organitzatives.  El 2006 va organitzar amb gran èxit a Masquefa el Campionat de Catalunya de tennis taula.  
Al club el patrocina Fincas Martín 

Masquefa Tennis Taula Club: 
exercitant cos ... i ment

“L’entitat anima tothom que tingui entre 9 i 90 anys a 
descobrir el tennis taula. Per què? Doncs perquè a més 
d’exercitar el físic treballaran l’estratègia i l’habilitat”


