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L’Ajuntament disposa d’un Servei 
d’Assessorament a empreses i 
emprenedors. La seva responsable, la 
tècnica municipal en empresa Sílvia Mas, 
duu a terme dues accions principals. D’una 
banda, visita periòdicament les empreses i 
comerços per recollir les seves necessitats 
concretes i informar-los dels recursos i 
serveis que l’Ajuntament posa a la seva 
disposició. Això permet també disposar 
d’un cens d’empreses actualitzat. D’altra 
banda, la tècnica d’empresa atén de manera 

personalitzada els emprenedors i empresaris que necessiten assessorament sobre tot 
tipus de qüestions relacionades amb l’activitat empresarial, com per exemple què cal 
fer per crear una empresa, com s’elabora un pla d’empresa o a quines subvencions es 
pot optar, entre altres. El servei va entrar en funcionament al maig i des d’aleshores ha 
atès les consultes d’una quinzena d’emprenedors i ha fet visites a pràcticament totes les 
empreses i comerços de la vila. El Servei d’assessorament a empreses i emprenedors es 
troba al Centre Tecnològic Comunitari (Avinguda Catalunya, núm. 60). Cal demanar cita 
prèvia al telèfon 93 772 78 28.
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SABÍEU QUE...

SERVEI D’ASSESSORAMENT 
A EMPRESES I EMPRENEDORS 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 93 772 70 78
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

És convenient iniciar l’hàbit de raspallar-• 
se les dents sense pasta a partir de l’any 

d’edat. A partir dels tres anys cal utilitzar 

el raspall amb una petita quantitat de 

pasta de dents infantil, i als 6 anys cal 

raspallar-se les dents dos cops al dia 

amb pasta fluorada. Aquest hàbit s’ha 

de consolidar i mantenir durant tota 

la vida.

Cal raspallar-se les dents durant uns 
• 

tres minuts, netejant-ne totes les cares. 

Raspallant la llengua eliminem bacteris 

i afavorim un millor alè. La quantitat de 

pasta que cal usar és de la mida d’un 

pèsol.

Als dos anys és convenient tenir el 
• 

primer control odontològic, el qual s’ha 

de repetir cada any.

El programa de glopeigs periòdics de 
• 

fluor a les escoles s’adreça a alumnes 

de 1r, 2n, 3r i 4t de primària. El fluor 

augmenta la resistència, remineralitza  

l’esmalt i ens prevé contra l’aparició 

de càries. És important que els/les 

alumnes tinguin les dents netes abans 

del glopeig.

Fluor + raspall= 
dents fortes i 

sanes

Participa en 
els assumptes 

municipals
“Les Comissions de treball, segons 
l’article 4.12 dels estatuts del 
Consell Municipal de Participació i 
Convivència , estaran formades per 
almenys un membre del Consell 
Municipal i per les persones que 
es consideri oportú, en funció 
de l’àrea de treball i la població 
més implicada o interessada. Es 
considera necessari que entre 
les persones que formin les 
Comissions de treball hi hagi 
diversitat i pluralitat”.
En aquest sentit, cinc vilatans 
i vilatanes de Masquefa van 
constituir el 18 de setembre una 
Comissió de treball per establir les 
bases d’un concurs de cartells per 
a les festivitats locals. Les darreres 
setmanes la comissió ha estat 
treballant en aquesta proposta 
i ben aviat tindrà enllestides les 
bases perquè les nostres festes 
locals tinguin uns cartells diversos 
i populars. 
La Comissió Permanent del 
Consell agraeix el vostre interès 
per fer de Masquefa una vila més 
plural i participativa.
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ACTUALITAT

MASQUEFA REIVINDICA ELS DRETS DE L’INFANT
Masquefa se sumarà un any més al Dia Universal dels Drets de l’Infant que se celebra el 20 de novembre. 

L’Ajuntament ha organitzat una jornada lúdica i al mateix temps reivindicativa, oberta a la participació de grans 
i petits. Aquest any la celebració coincideix amb el vintè aniversari de la Convenció sobre els drets de l’infant. 

Aquest serà el tercer any consecutiu que la vila commemorarà 
el Dia Universal dels Drets de l’Infant. Tots els nens i nenes i els 
seus familiars estan convidats, el divendres 20 de novembre, 
al Recinte Rogelio Rojo, per  celebrar el vintè aniversari de la 
Convenció sobre els Drets de l’Infant.
La festa s’iniciarà amb una xocolatada popular i continuarà 
amb “El pregó”, un espectacle d’animació de la companyia 
Actua Produccions amb música, teatre, confetti, activitats 
participatives, sorpreses, xanquers, animadors i, sobretot, 
molt rebombori. El pati de la Rogelio Rojo acollirà també 
activitats i tallers infantils.
A més, la Sala Polivalent serà l’escenari de l’espectacle 
infantil “La fàbrica de tires”. De manera didàctica i lúdica, la 
representació, a càrrec de la companyia Passabarret, denuncia 
la situació d’explotació laboral que pateixen milions de nens 
i nenes arreu del món mitjançant la història d’en Marcel, un 
nen que treballa en una fàbrica tèxtil d’un país empobrit. 
L’espectacle vol fer-nos reflexionar sobre el model de 
consum.
La jornada es tancarà amb un fi de festa que combinarà el 

vessant lúdic i el reivindicatiu i que demanarà de la participació 
de tots els assistents.

Molt més que un dia
La celebració del 20 de novembre serà una activitat més 
de les moltes que l’Ajuntament, amb la col·laboració de la 
comunitat educativa, els pares i mares, i les entitats, organitza 
al llarg de tot l’any per donar a conèixer els drets i deures 
dels més petits i sensibilitzar els vilatans i vilatanes. 
Des de l’any passat l’Ajuntament està adherit a la campanya 
“Els Drets de l’Infant”, de la Diputació de Barcelona. Es tracta 
d’una proposta metodològica per conèixer la Convenció 
sobre els drets de l’infant mitjançant un programa d’activitats 
informatives i sensibilitzadores que es duen a terme a tots els 
centres educatius de Masquefa i La Beguda. Aquestes activitats 
s’adrecen als alumnes de primària i els fan reflexionar sobre 
els seus drets i compromisos.
 Els Drets de l’Infant també tenen un gran protagonisme en 
la Fira de la Infància i la Joventut, on cada any es treballa, 
mitjançant jocs, un dret diferent.

Divendres 20 de novembre
Dia Universal dels Drets de l’Infant
A partir de les 17h, al pati del Recinte 
Rogelio Rojo

Xocolatada per berenar• 
Festa de benvinguda amb l’espectacle “El pregó”• 
Tallers i activitats per als infants• 

A les 18.30, a la Sala Polivalent
Espectacle de titelles “La fàbrica de tires”• 

A les 19.30, a la Sala Polivalent
Fi de festa sorpresa amb un acte lúdic i • 
reivindicatiu

PROGRAMA D’ACTES

La Convenció sobre els drets de l’infant constitueix una 
de les fites més importants en el reconeixement i l’afir-
mació dels drets humans. És un instrument internacional 
que estableix els drets civils, polítics, econòmics, socials i 
culturals de la infància. Va ser adoptada per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides el 20 de novembre del 
1989.  Ha estat ratificat per 193 estats. Consta de 54 
articles i de dos protocols addicionals.
Els drets dels infants es resumeixen en deu drets bàsics 
i universals: els drets a la salut, la identitat, el benestar, la 
igualtat, l’atenció especial, la protecció, l’entorn saludable, 
l’educació i joc, l’amor i comprensió i la participació.

LA CONVENCIÓ
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ACTUALITAT

 I  FÒRUM D'EDUCACIÓ
DE LA VILA 

DE MASQUEFA
21 de Novembre

El 21 de novembre tindrà lloc al CTC el:

I Fòrum d’Educació de la Vila de Masquefa
Aquest fòrum s’impulsa des del Projecte Educatiu de Vila i serà un espai de debat i reflexió 
sobre els reptes de l’educació a Masquefa. El fòrum està obert a la participació de tothom: vilatans 
i vilatanes, entitats, escoles, professorat... En el fòrum es presentaran els resultats obtinguts fins 
al moment en l’estudi sobre la situació de l’educació a Masquefa  i es recolliran i treballaran 
propostes d’actuació.

El Fòrum comptarà amb un servei de ludoteca per als infants dels pares i mares participants a l’acte.

Per a informació o consultes sobre el Fòrum:
Ajuntament de Masquefa
Regidoria d’Educació.
Telèfon: 93 772 78 36
@:  pevmasquefa@masquefa.net

El 7 de Novembre el PEV participa en la:

II Jornada del Compromís Cívic amb l’Educació
Amb aquesta jornada, l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona vol posar de manifest el paper que juga 
la participació ciutadana en el procés de construcció de les ciutats educadores, i donar a conèixer el moviment 
ciutadà que s’està generant en el si de molts municipis a l’entorn a l’educació.

El                             presentarà experiències, processos i materials en aquesta jornada

NOVETAT
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L’Ajuntament continua treballant per resoldre les mancances 
que històricament han afectat les urbanitzacions. El Consistori ha 
demanat a la Generalitat dues subvencions, de 100.000 i 300.000 
euros, per crear una oficina tècnica d’atenció als parcel·listes i per a 
diversos tràmits i obres de millora al Maset i Can Valls. L’Ajuntament 
impulsa des de fa temps els projectes d’urbanització d’aquestes 
dues urbanitzacions.
L’oficina tècnica de suport i atenció als parcel·listes elaborarà i 
executarà el programa d’adequació de la urbanització del Maset 
i farà un seguiment de les obres d’urbanització a Can Valls. També 
atendrà les consultes dels veïns respecte al projecte d’urbanització, 
recollirà la documentació i exposarà els diferents documents i 
projectes, entre altres funcions.
D’altra banda, se sol·liciten 300.000 euros per a la redacció de la 
modificació puntual i del projecte de reparcel·lació del Maset, per a 
les obres de millora de l’accés a aquesta mateixa urbanització, i per 
a la regularització de les situacions registrals de les parcel·les.
Masquefa va ser l’únic municipi de l’Anoia inclòs en una prova pilot 

del Govern català per donar resposta als greus dèficits urbanístics 
i de serveis que presenten nombroses urbanitzacions catalanes, la 
majoria de les quals van ser construïdes per promotors els anys 
60 i 70 sense cap planejament urbanístic ni previsió de serveis. 
L’Ajuntament va rebre aleshores gairebé 300.000 euros per a 
diverses actuacions de millora. 

La creació de la Mancomunitat de La Beguda, en la recta final
La Mancomunitat de la Beguda Alta ha fet un nou pas 
endavant amb l’aprovació definitiva dels estatuts per part 
dels tres ajuntaments dels quals depèn: Masquefa, Sant Esteve 
Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons. L’aprovació definitiva 
arriba després que les altres administracions implicades (els 
consells comarcals de l’Anoia, el Baix Llobregat i l’Alt Penedès, 
la Diputació i la Generalitat) hagin emès els seus informes 
favorables. Ara els estatuts s’enviaran a la Generalitat perquè 
inscrigui la Mancomunitat al Registre d’Ens Locals de Catalunya 
i els publiqui al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial 
de l’Estat. Un cop inscrita al registre la Mancomunitat podrà 
iniciar l’activitat.
La presidència de la Mancomunitat recaurà en un municipi 
diferent cada any, que l’ostentarà durant un any natural (de 
gener a desembre). L’ordre s’estableix en funció del nombre 
d’habitants. El primer any la presidència serà per a Masquefa, el 
segon per a Sant Esteve i el tercer per a Sant Llorenç. 
Els ajuntaments destaquen que la unanimitat amb què s’han 
aprovat els estatuts demostra que la Mancomunitat “és una 
prioritat” per als tres municipis, a la vegada que suposa “la 
millor garantia que funcionarà”.
La Mancomunitat escenifica la voluntat dels tres consistoris 
de col·laborar per resoldre definitivament les mancances en 
alguns dels serveis que s’ofereixen als begudencs i begudenques, 
moltes de les quals tenen el seu origen en la complexa situació 
administrativa d’aquest nucli de població, que pertany a tres 
municipis i tres comarques. 
La Mancomunitat prestarà sis serveis: recollida d’escombraries,.
abastament d’aigua potable, enllumenat públic, xarxa de 
clavegueram, pavimentació i manteniment de vies públiques, i 
educació i sanitat (els previstos en la Llei de Règim Local).

Petició de subvencions per 
als projectes d’urbanització 
del Maset i Can Valls

Una de les primeres accions de la Mancomunitat és la 
contractació d’un agent cívic que desenvoluparà diverses 
tasques relacionades amb el civisme i que, especialment, 
s’encarregarà de regular les entrades i les sortides dels 
nens i nenes de l’escola de La Beguda davant la perillositat 
que representa la cruïlla entre l’accés al centre i la carretera. 
Al mateix temps, la Diputació ja treballa per fer en aquesta 
cruïlla un pas elevat de vianants que permetrà millorar la 
seguretat dels infants i els veïns i veïnes en general.

Contractació d’un agent cívic

NOTÍCIES
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NOTÍCIES

Des d’aquest mes d’octubre una deixalleria mòbil recorre el centre 
urbà de Masquefa, totes les urbanitzacions i el nucli de La Beguda. 
La deixalleria se situa cada setmana en diferents punts del centre, 
Can Valls, Can Parellada, Can Quiseró, El Maset i La Beguda. Amb 
aquesta mesura l’Ajuntament vol facilitar als vilatans i vilatanes la 
recollida de les deixalles. 
A la deixalleria mòbil s’hi poden portar objectes que no poden 
anar als contenidors situats al carrer i que s’haurien d’abocar a la 
deixalleria municipal situada a La Pedrosa. Així, els vilatans i vilatanes 
tenen la deixalleria més a prop de casa i no s’han de desplaçar.
La deixalleria mòbil està operativa de dimecres a dissabte. Fins al 
març funcionarà els matins (d’11.30h a 14h). A partir de l’abril i 
fins al setembre estarà oberta a les tardes (de 16.30h a 19h), amb 
l'única excepció del mes d’agost, que no estarà en funcionament.
En total la deixalleria s’instal·la en nou punts: tres al centre urbà, 
dos a Can Valls, i un a Can Parellada, La Beguda, Can Quiseró i El 
Maset.

Un nadó, un arbre

L’Ajuntament regalarà un arbre a tots els nens i nenes que 
hagin nascut a Masquefa durant aquest any 2009. Els arbres 
es plantaran a partir de la primavera vinent al nou parc que 
s’està fent al costat de l’aparcament de camions del polígon 
de La Pedrosa. El Consistori repetirà aquesta iniciativa els 
anys vinents. L’objectiu és fer en el parc un bosc on tots els 
nens i nenes nascuts a la vila tinguin el seu arbre.

A partir del dilluns 16 de novembre tots els pares i mares 
que hagin tingut un nadó durant aquest 2009 podran 
personar-se a les dependències de l’Ajuntament (C/ Major, 
93), on se’ls donarà un val per a obtenir gratuïtament 
l’arbre. 
La iniciativa permetrà guanyar una nova zona verda i, a la 
vegada, contribuir a que els infants estimin la natura.

Deixalleria ‘a domicili’
Una deixalleria mòbil recorre tots els barris 
per facilitar la recollida de residus

La recollida de voluminosos s’amplia a tres dies
Amb l’objectiu de millorar la recollida porta a porta dels 
residus voluminosos (electrodomèstics, mobles vells i altres 
deixalles de grans dimensions), l’Ajuntament ha ampliat el 
servei. Els voluminosos es recullen ara tres dies a la setmana: 
dilluns, dimarts i divendres. Tots tres dies es fa la recollida al 
centre urbà de Masquefa; els dilluns es dóna servei al Maset; 
els dimarts a Can Parellada, i els divendres a Can Quiseró, 
La Beguda Alta i Can Valls. Amb aquesta mesura es pretén 
destinar més recursos a les urbanitzacions que concentren 

més habitants i evitar que es deixin les deixalles al carrer.
El servei s’adreça als comerciants i els vilatans i vilatanes 
en general. Als comerciants se’ls recullen cartró, piles, 
fluorescents, radiografies i oli vegetal, i als vilatans mobles i 
electrodomèstics vells. Els voluminosos els recull a domicili un 
vehicle de la Fundació Engrunes i els porta fins a la deixalleria 
municipal. Així s’evita que els carrers de Masquefa s’omplin 
de trastos. 
Per usar el servei només cal trucar al 93 708 60 96.

L’Ajuntament regalarà un arbre a cada 
infant nascut aquest 2009

Els arbres es plantaran al nou parc que es 
fa al costat del pàrquing de camions

oli de cuina• 
roba i calçat• 
ampolles de cava• 
envasos de plàstic • 
i brics
llaunes• 
porexpan • 
d’embalatges

pintures, • 
vernissos i 
dissolvents
insecticides i • 
plaguicides d’ús 
domèstic
vidre transparent• 
oli mineral• 

envasos d’oli • 
vegetal
envasos d’oli • 
mineral
bateries• 
radiografies• 
pa sec• 

Poden dipositar-s’hi els següents residus:

La deixalleria municipal (situada al polígon de La Pedrosa) ha 
canviat els horaris. Ara obre portes de dilluns a dissabte als 
matins (de 10h a 15h) i dimarts, dimecres, dijous i divendres a 
les tardes (de 16.30h a 19h). Està tancada tots els diumenges 
i festius. A la deixalleria es fa recuperació, classificació, 
reutilització i desballestament de diversos residus.

Nous horaris a la deixalleria
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ACTUALITAT

L’equipament també ha acollit cursos, xerrades, seminaris 
i diferents activitats de diverses entitats i associacions. 
Actualment el CTC acull un curs de formació organitzat 
per la Diputació en què participen tècnics municipals 
en formació d’adults d’arreu de la província. Aquesta 
és la primera vegada que la Diputació descentralitza 
un curs d’aquestes característiques i no el fa a la ciutat 
de Barcelona. Això ha permès incrementar el nombre 
de participants al curs. A molts d’ells els és més difícil 
desplaçar-se a Barcelona.

EL CTC, UN MODEL A SEGUIR
En aquests primers mesos de funcionament el Centre Tecnològic Comunitari ha esdevingut ja 
una autèntica referència no només a Masquefa sinó arreu de la comarca i fins i tot més enllà. 
Diverses institucions i entitats han vist en el CTC un espai ideal per acollir les seves activitats 
o bé un autèntic exemple a seguir a l’hora d’impulsar projectes de similars característiques

L’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial 
d’Igualada, adscrita a la Universitat Politècnica de 
Catalunya, i l’Ajuntament de Masquefa han signat un 
conveni perquè els estudiants d’aquests dos centres 
puguin usar gratuïtament les instal·lacions i equipaments 
tecnològics del CTC, especialment l’espai de formació 
Masquef@ula, per connectar-se a Internet, fer treballs i 
estudiar. El conveni el van signar el rector de la UPC, 
Antoni Giró, i l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete. 
Masquef@ula disposa d’un espai de lliure navegació a 
Internet, equipat amb ordinadors d’última generació, i 
amb capacitat per a 60 usuaris.

Conveni amb la UPC

Dos ajuntaments (Castellar del Vallès i Vilanova del 
Camí) han visitat el CTC per prendre nota de les 
seves instal·lacions, equipaments i funcionament. Tots 
dos consistoris tenen en projecte la posada en marxa 
de centres similars. Els representants d’aquests dos 
Ajuntaments van poder conèixer en primera persona 
totes les dependències: l’espai de formació en TIC i lliure 
navegació a Internet Masquef@ula, el viver d’empreses i 
hotel d’entitat Masquef@ctiva, i el Servei Local d’Ocupació. 
També se’ls va explicar el pioner projecte Masquefa Sense 
Fils, que permet a tots els masquefins i masquefines 
connectar-se a Internet des de l’ordinador de casa o des 
de qualsevol punt de l’exterior amb el portàtil o el mòbil. 

Referent per als ajuntaments

Cursos i xerrades
El CTC disposa d’un pioner espai amb material tecnològic 
adaptat a persones amb tot tipus de discapacitats físiques, 
psíquiques i sensorials. L’espai és també pioner pel fet que 
les persones discapacitades poden navegar lliurement a 
Internet al costat de la resta d’usuaris, fet que afavoreix la 
convivència i la seva integració social. La darrera entitat a 
visitar aquest equipament va ser l’Escola Àuria d’Igualada. 
Divuit joves amb discapacitat van usar equips adaptats com 
ara trackballs, joysticks, teclats i pantalles augmentatives, 
pantalles tàctils, una pissarra digital o software adaptat i 
van fer activitats d’escriptura, jocs educatius, pintura o 
música amb els ordinadors. 

Pioner espai adaptat
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Donar la benvinguda a les persones que arriben a Masquefa i 
informar-los dels diversos serveis que l’Ajuntament i d’altres 
institucions posen al seu abast per facilitar-los el dia a dia. Aquest 
és el doble objectiu de les sessions de benvinguda que organitza 
l’Ajuntament. Aquest octubre se’n va fer una per a les persones 

empadronades aquest 2009. Van conèixer el funcionament de serveis 
i equipaments d’àmbits com la sanitat, l’educació, la formació, els 
transports, l’esport, el lleure o la cultura. També se’ls va informar del 
circuit d’acollida, un procés formatiu que consta de quatre sessions 
sobre coneixement de l’entorn així com un mòdul de català inicial.

L’Associació del Grup de Voluntaris s’ha traslladat a l’edifici de 
l’estació, a la plaça Pau Vila, coneguda popularment com la plaça 
de l’Estació. L’edifici ha estat reformat per l’Ajuntament. El grup 
de voluntaris guanya un nou espai on podrà desenvolupar la seva 
activitat en millors condicions. L’entitat s’encarrega del lliurament 
d’aliments a persones necessitades que li són derivades des 
dels Serveis Socials de l’Ajuntament després d’haver-ne fet la 
corresponent avaluació. També es dedica al reciclatge i venta, 
a preus simbòlics, de roba de segona mà. L’entitat obre portes 
cada dilluns, de 2/4 de 6 a les 7 de la tarda.

El grup d’ska-reggie Vod-Ska, integrat majoritàriament per joves de 
Masquefa, va guanyar el concurs O-kalia de Martorell. Vod-Ska ha 
estat premiat amb 500 euros i la possibilitat de tocar en la Festa de 
la Primavera d’aquesta localitat. Vod-Ska va fer la primera actuació 
l’11 de setembre, pel quinzè aniversari del grup de diables.. A 
Martorell la formació masquefina va oferir un concert de versions 
amb algunes peces de creació pròpia. Vod-Ska està format per 
Álvaro Pérez (bateria), Nina Rosés (saxofonista), Paula Ventura 
(trompetista), Dani Jiménez (pianista), Sergi Ferrer (guitarrista 
solista), Cristian Pérez (guitarrista i percusionista), Noé Valero 
(baixista), Xavier Claramunt (cantant) i Abel Díez (animador).

Un cop de mà a les persones nouvingudes

Vod-Ska guanya el concurs musical Okalia

El Grup de Voluntaris estrena local

Més de cent dones ja han fet el cursos d’ofimàtica

Més de cent dones han passat pels cursos d’ofimàtica 
que trimestralment organitza l’Ajuntament en el marc del 
programa “Dona’t una oportunitat”, que té com a objectiu 
afavorir l’accés de la dona al món laboral. Els cursos, 
adreçats a dones en atur, els permeten familiaritzar-se 
amb l’entorn Office i els proporcionen una formació cada 
vegada més demandada per les empreses. Inclouen una 
formació teòrica i també pràctiques en empreses. Bona 
part de les alumnes participants als cursos d’ofimàtica de 
“Dona’t una oportunitat” acaben trobant feina o s’animen 
a continuar estudiant.

Masquefa exporta el programa 
“Dona’t una oportunitat”
El programa “Dona’t una oportunitat” ha estat considerat 
un exemple de bones pràctiques per a d’altres institucions. 
Així, representants de l’Ajuntament l’han exposat 
en diversos congressos. El darrer va ser el Congrés 

Internacional de Desenvolupament Rural, que va tenir 
lloc el setembre a Solsona. La responsable del CTC, Carol 
Villanova, i la professora de TIC Yolanda Anguita en van 
explicar els eixos principals. 
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Jordi Bosch inaugurarà el 
servei Masquefa Sense Fils

El Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació 
de la Generalitat, Jordi Bosch, serà el 6 de novembre, a les 
10 del matí, al Centre Tecnològic Comunitari per inaugurar 
el servei municipal Masquefa Sense Fils (MSF). Gràcies a una 
xarxa wifi instal·lada per l’Ajuntament a tot el municipi, aquest 
servei proporciona Internet, a preus assequibles, a tots els veïns 
i veïnes ja sigui des de l’ordinador de casa o des de qualsevol 
punt de l’exterior amb el portàtil o el telèfon mòbil. 
Bosch estarà acompanyat de l’alcalde, Xavier Boquete, i el 
regidor de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Carles 
Mernissi. Les autoritats faran una visita a les instal·lacions del 
CTC i posteriorment s’iniciarà una jornada tècnica adreçada a 
tots els regidors i tècnics municipals TIC de la comarca i l’àrea 
d’influència de Masquefa en què se’ls explicarà la història, el 
desplegament i la gestió de MSF.
Per sol·licitar el servei de Masquefa Sense Fils cal personar-se 
al CTC (avinguda Catalunya, 62). Hi ha tres preus (7 euros, 
9,95 euros i 20 euros) en funció del producte contractat.

Els propietaris de targetes de 
mòbil de prepagament, obligats a  
identificar-se abans del dia 9 

Els usuaris de targetes de telèfon mòbil de prepagament estan 
obligats a identificar-se davant les operadores abans del 9 de 
novembre. Cal acudir als punts de venta de les companyies 
amb el DNI, el passaport o la targeta d’estrangeria. Les 
empreses han de presentar la targeta d’identificació fiscal. 
La llei 25/2007 de 19 d’octubre, que entrarà en vigor el 9 
de novembre d’aquest 2009, estableix que les operadores 
de telefonia mòbil de prepagament han de disposar d’un 
llibre-registre amb la identitat de tots els clients. Aquesta 
informació pot ser de gran utilitat a l’hora d’investigar i jutjar 
delictes. Més informació a www.mir.es

Masquefa tornarà a celebrar el 12 i 13 de desembre el 
Cap de Setmana Solidari. Així, el dissabte 12 es farà una 
nova Marató de la Sang i el diumenge 13 s’organitzaran 
actes per a la Marató de TV3. Les persones i entitats que 
hi vulguin col·laborar poden adreçar-se a l’Àrea de Serveis 
Personals (Recinte Rogelio Rojo/ 93 772 78 36).

Col·labora amb la Marató 
de la Sang i la Marató de TV3

Encara queden algunes places al Servei de reforç escolar 
(per a estudiants de 1r i 2n d’ESO) i a alguns cursos 
formatius per a persones adultes (concretament per a 
la preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de 
Grau Mig, per a la prova d’accés a Cicles Formatius de 
Grau Superior, a català bàsic, català nivell B, català nivell C, 
alfabetització, neolectors, alemany nivell II i anglès nivell I).

Places lliures a diversos cursos

L’Ajuntament ha aplicat una nova mesura per ajudar els 
veïns i veïnes davant la situació de crisi. Així, les llicències 
d’obres (que s’atorguen inicialment per a un termini de 
2 anys) quedaran automàticament prorrogades a 3 anys 
sense que els sol·licitants hagin de tornar a pagar per 
renovar-les.

Les llicències d’obres es 
prorrogaran a tres anys 

sense cap cost

Hi podràs compartir experiències amb els professionals 
i d’altres famílies, i resoldre els possibles dubtes sobre la 
criança i educació dels teus fills i filles.

. Espai Nadons (per a famílies amb infants de 0 a 15 
mesos): dimarts de 15 a 17h.
. Espai Menuts (per a famílies amb infants entre 16 
mesos i 3 anys): dimecres de 15 a 17h.

Les sessions es fan a l’Espai Infant/Espai Familiar 
(C/Pujades, 1).  Per a més informació truqueu al 93 
772.70.78 o adreceu-vos a l’Espai Infant/Espai Familiar els 
dimarts o dimecres de 15 a 17h.

Vine a l’Espai Familiar
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LES BOTIGUES AL CARRER,

Les Botigues al Carrer, una imaginativa 
fórmula per plantar cara a la crisi, van tornar 
a donar bons fruïts. Més d’un miler de 
visitants (xifra superior a la primera edició, 
celebrada al març) va gaudir d’una jornada 
molt especial en què van poder combinar 
les passejades per l’avinguda de la Línia 
amb les compres en els 24 establiments 
que hi van instal·lar parades, set més que 
el primer cop.
La major afluència de visitants es va registrar 
al matí, ja que a la tarda la pluja va voler fer 

la guitza. No obstant això els establiments 
van continuar oberts fins a les 6 de la 
tarda. L’ampliació de l’horari (en l’edició 
del març la jornada es va reduir al matí) 
va ser una de les grans novetats d’aquestes 
segones Botigues al Carrer, organitzades 
per l’Ajuntament a petició dels mateixos 
comerços i visitants, molt satisfets pel 
funcionament i les ventes registrades en la 
primera edició.
 L’altra gran novetat va ser l’inflable que va 
entretenir els més menuts mentre els seus 

pares i mares passejaven i compraven.
Ja des de primera hora, tot just després 
que les autoritats fessin el protocol·lari 
tall de cinta inaugural i lliuressin un a un a 
tots els expositors un diploma acreditatiu, 
l’avinguda de La Línia va omplir-se de 
curiosos atrets pels serveis i productes 
dels diversos sectors presents al certamen, 
com ara l’alimentació, la moda, l’estètica, la 
jardineria, els articles de la llar o el basar, 
entre molts altres.
 Per animar les compres alguns comerços 

el comerç surt de ‘casa’ per anar a buscar clients

Al mal temps bona cara. Davant l’actual situació econòmica els comerços 
de Masquefa no s’han quedat a casa de braços plegats. El diumenge 25 
d’octubre van tornar a sortir al carrer, de la mà de l’Ajuntament, per 

mostrar els seus productes i serveis i captar, així, nous clients. 
Les segones Botigues al Carrer fins i tot van superar l’èxit de la 
primera edició, amb més establiments participants i més públic
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van aplicar descomptes especials o fins 
i tot van promoure sortejos. És el cas de 
la perruqueria i centre d’estètica Stylo, 
que va sortejar un val per una sessió de 
depilació làser, Zero Administration Time, 
que va sortejar un llibre, i Sol i Lluna, amb 
el sorteig d’un lot amb articles per a nen/a 
i home/dona.
Tretze de les botigues repetien l’experiència 
després de l’edició del març, mentre que 
uns altres onze establiments apostaven per 
la iniciativa per primera vegada. Algunes 
empreses de nova creació van veure en Les 
Botigues al Carrer una excel·lent idea per 
donar-se a conèixer entre els masquefins i 
masquefines.
Tant els comerciants com els visitants 
van coincidir majoritàriament a fer una 
valoració positiva de les segones Botigues 
al Carrer. L’Ajuntament, que també hi era 
present amb un estand, així com Ràdio 
Masquefa, va fer una enquesta de valoració 
en finalitzar el certamen. Els resultats es 
tindran en compte a l’hora d’introduir 
millores de cara a noves edicions.
El bon funcionament d’aquesta segona 
edició ha permès arribar a algunes 
conclusions. Així, per exemple, l’Ajuntament 
repetirà la fórmula de fer dues Botigues 
al Carrer a l’any, una a la primavera i una 
altra a la tardor, coincidint amb el canvi de 
temporada
Les Botigues al Carrer són una iniciativa 
de la regidoria de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament per contribuir a donar a 
conèixer el comerç local i revitalitzar-lo.

Alumec• 
Bazar Omega• 
Centre Estètica Esencia• 
Centre de Jardineria Masquefa• 
El Pinxo• 
Emme• 
Escola de Dansa Noemí • 
Rubira
Forn de Pa i Pastisseria Mora• 
Frankfurt Xarlot• 
Fruites i verdures Yolanda• 
Futurvideo• 
Instal·lacions E. Olivella• 
La Bruixeta Dolça• 
La Pera• 
Llar i Finestra S.C.P• 
Magix Concept• 
Moda Jove• 
Moda Menuda• 
Multipreu David• 
Original Video• 
Peixateria Nina i Mario• 
Sol i Lluna• 
STYLO• 
Zero Administration Time• 

COMERÇOS 
PARTICIPANTS

Les Botigues al Carrer van aliar-
se també amb el medi ambient. A 
iniciativa de l’Ajuntament es van 
repartir entre els visitants bosses 
de compra reciclables i fetes amb 
paper ecològic.

BOSSES 
ECOLÒGIQUES
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Ràdio Masquefa (107.9 FM) estrena nova temporada

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 (a l’antiga Masquef@ula) o trucar al 93 772 78 36. Masquefa va recuperar l’any passat el Pessebre Vivent en una 
iniciativa de l’AMPA de l’escola Font del Roure que va tenir la col·laboració de l’Ajuntament. La cavalcada dels Reis 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.

Vols col·laborar en el Pessebre Vivent i la Cavalcada de Reis?

La Beguda va celebrar el 12 d’octubre l’Homenatge a la Vellesa, 
una tradició que arribava a la 59 edició. Tal i com dicta la tradició 
els avis i àvies majors de 70 anys van anar a la missa amb un 
acompanyant, els quals duien un ram de flors. Posteriorment els 
avis i àvies van acompanyar la cercavila, amenitzada pels geganters 
i grallers de La Beguda, fins a l’Envelat, on van presenciar l’actuació 
de l’esbart Mitja Cana. També es va fer un vermut popular, un dinar 
de germanor i una cantada d’havaneres amb el grup Morralla. En 
aquesta ocasió es van homenatjar 28 avis i àvies. 

La Beguda homenatja els avis i àvies

Ràdio Masquefa, al 107.9 del dial de la FM, va iniciar a finals de 
setembre una nova temporada marcada per l’augment de la 
programació pròpia i de la plantilla de col·laboradors, que supera 
la vintena. A més, l’emissora s’ha fixat l’objectiu d’emetre per 
Internet abans de final d’any, segons que va explicar la regidora 
de Comunicacions, Àngels Font, en la presentació de la nova 
temporada.
Entre els nous programes el coordinador de l’emissora, Darío 
Muhi, va destacar l’espai “Tertúlia política”, en què setmanalment 
representants d’entitats i vilatans i vilatanes debaten sobre temes 
d’interès local, i la potenciació del magazine matinal “Apunts al dia”. 
D’altres novetats són el programa d’actualitat gegantera “Masquefa 
Gegant”, l’espai d’humor “Las Ángeles de la Charla”, i “Maquinària”, 
un espai produït pels DJ’s Raul i Puentes.
La regidora Àngels Font va destacar “la forta aposta” que l’equip 
de govern ha fet per Ràdio Masquefa. Va explicar les millores 
tècniques introduïdes a l’emissora per ampliar-ne la cobertura a 

tot el municipi i augmentar la qualitat de les emissions. Aquest any la 
ràdio municipal ha adquirit una nova taula de so. També va agrair la 
tasca desinteressada dels col·laboradors, i va dir que l’Ajuntament 
“treballa per posar al seu abast tots els recursos possibles”.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

10  A 11 Música

Apunts al Dia

Que fem aquest 
cap de setmana? Código Flamenco

11  A 12 Masquefa Gegant Masquefa Gegant Masquefa Esports

13  A  
13.10 107.9 Notícies

15.30 A 
16.30

Las Àngelas de la 
Charla Las Àngelas de la Charla Que fem aquest 

cap de setmana?         Las Àngelas de la Charla

17 A 
17.10 107.9 Notícies

19  A 20 Masquefa Esports +K80’ +K80’ Código Flamenco 
(*Ple Municipal) Tertúlia Música

20 A 
20.30 L’Hora del conte

20.30 A 
22.30

Música

RFW RFW

Música
22.30  A 

23.30 Makinària Makinària
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Masquefa va tornar a vibrar amb un gran espectacle d’autocròs. El 
circuit de La Pedrosa va acollir, per segon any consecutiu, una prova 
puntuable del Campionat de Catalunya. I la cita no va decebre 
els nombrosos espectadors. Això sí, la sort no va acompanyar els 
corredors masquefins. Tant David Cabeza, que corria a la Divisió IIa 
(vehicles fins a 1.600cc), com José Luís Ulloa, que ho feia a la Divisió 
II (vehicles fins a 2.000 cc), van haver d’abandonar, tots dos a causa 
de problemes tècnics.
Tot i la decepció de no veure triomfar els pilots locals, La Pedrosa 
va gaudir amb l’espectacle que van oferir els 31 equips participants. 
En la Divisió II a es va imposar Eduard Rubio, de l’escuderia 
Lleida. En la Divisió II el guanyador va ser Jesús Molas, també de 
Lleida. I en la categoria Car-cross es va imposar Jordi Puigverd, de 
l’escuderia Autopasión. La prova la va organitzar Gas a Fons amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. 

El gimnàs Bonavista Gym ha organitzat per al 28 de novembre una exhibició d’arts marcials i culturisme amb un cartell de luxe. 
Així, ja han confirmat la seva participació els culturistes Nacho Valera (campió de Catalunya i Espanya el 2008 i tercer al Campionat 
d’Europa), Àngel Higueras (primer al Campionat d’Espanya 2008 i 2009  i primer a l’’Open Espanya 2008 i 2009), Raul Vera (primer 
en el Campionat Balear 2007 i tercer en el Campionat promeses de Catalunya 2009, de 70 kilos), i Miguel Moran (primer en el 
Campionat Open d’Hospitalet 2008, el Campionat promeses de Catalunya 2009 i el Campionat Barcelona 2009).  L’exhibició es farà 
a la Sala Polivalent a partir de les 5 de la tarda.

El Consell Comarcal de l’Anoia va rebre oficialment el pilot 
masquefí Dani Gómez en reconeixement al seu brillant paper al 
Campionat del Món de Biketrial, disputat a l’agost a la Xina. Tot 
i arrossegar les seqüeles d’una lesió a la mà Gómez va ser desè 
a la general. El Consell també va homenatjar els altres pilots 
anoiencs que hi van participar: Bernat Seuba (2n minime), Marc 
Seuba (7è benjamí) i Hernan Molla (1r mínime).

Les obres del nou camp de futbol 
ja encaren la recta final

107 pilots van participar el 23 i 24 d’octubre en el Rallie 
d’Interclubs de slot que es va disputar a Masquefa. Els corredors, 
provinents de diverses localitats de la província de Barcelona, 
van demostrar la seva habilitat en les cinc dificultoses pistes 
habilitades pels organitzadors, l’Associació Slot Masquefa. Es 
tractava de la novena i penúltima prova d’aquest campionat 
d’interclubs, promogut per l’entitat masquefina i els clubs de 
Castellví de Rosanes i Sant Esteve Sesrovires. 

Les primeres espasses del culturisme s’exhibiran a Masquefa

Les obres del nou camp de futbol continuen avançant a bon 
ritme. Aquests dies s’hi ha col·locat ja la gespa artificial. Aquest 
esperat nou equipament permetrà al futbol masquefí gaudir 
d’unes instal·lacions de primera línia.

El Consell Comarcal homenatja 
el pilot de biketrial Dani Gómez

El millor autocròs accelera a La Pedrosa

El Rallie d’Interclubs de Slot visita Masquefa
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FUTBOL SALA ESPARDENYA

Objectiu: repetir el somni europeu

El Futbol Sala Espardenya ha iniciat la temporada amb l’ambiciós 
objectiu de tornar a guanyar la lliga i, d’aquesta manera, obtenir 
el bitllet per disputar per segona vegada en la seva història el 
Campionat d’Europa, com ja va fer la campanya passada a Bulgària. 
El club masquefí sap que no es troba davant d’un repte fàcil, però 
a la vegada és conscient que pot aconseguir-lo si treu el màxim 
profit al seu talent i la sort no li dóna l’esquena.
L’Espardenya té com a millor aval la continuïtat de tota la plantilla 
de l’any passat. Després d’un estiu ple de rumors sobre possibles 
moviments, l’equip ha iniciat la temporada 2009/2010 amb el 
mateix bloc, reforçat, a més, amb les incorporacions del porter 
Ruben, els jugadors David Ferrer (procedent del juvenil) i Àngel 
(ex del Collbató) i el segon entrenador Xavier Pérez. 
L’inici a la lliga ha estat irregular. L’Espardenya va debutar amb un 
contundent triomf davant el potent Amposta (9 a 4), va empatar 
a 7 gols a la pista del Platja d’Aro i va caure per la mínima (3 a 4) 
en la visita d’un altre dels grans, el Ripoll.  És vuitè a la classificació, 
amb un partit menys.

FUTBOL CLUB MASQUEFA

Un equip amb ganes de fer història

El FC Masquefa ha començat de manera excel·lent la temporada, 
guanyant 13 dels 18 punts disputats, i és segon a la classificació 
de Segona Territorial. Ha apostat per la continuïtat de la plantilla, 
amb algunes incorporacions per reforçar-se en la temporada en 

què estrenarà el nou camp de gespa artificial. Compta amb un cos 
tècnic jove, encapçalat pel masquefí “Pichi”, que va jugar al primer 
equip vuit any. El seu ajudant és Ramon Serrano.
La plantilla l’integren David Sabaté i Eusebio (Castellbisbal) 
-porters- , David García, Moha, Marcan, Floren, Luna, Juan Gabriel 
(Trajana FC), Ramon Serrano (Penya Bl. Sant Vicenç) i José Pedro–
defenses-, Óscar Clemente, Dídac, Marc Quesada, Jaume Garcia 
(UE Martorell), Rashid, Ángel Pérez i Elio (Igualada) –migcampistes-, 
i Antoñito( St Cugat Ses.), Sergi Solà, Juanito LLamas, Santi Alonso 
i Karym (juvenil)-davanters-.
El club ha tingut com a prioritat formar un bon grup humà al 
vestuari. El compromís d’aquests jugadors es perfila com una peça 
clau per aconseguir bons resultats. El club vol atraure el màxim 
d’espectadors cada diumenge i comptar amb el seu suport per 
arribar el més amunt possible i, fins i tot, assolir l’ascens a Primera 
per primer cop.

MASQUEFA TENNIS TAULA CLUB

El retorn a la competició oficial 
Després del parèntesi dels darrers anys, el Masquefa Tennis 
Taula Club torna a comptar aquesta temporada amb un equip 

que disputa competicions oficials, el sènior masculí. L’equip no 
ha iniciat amb bon peu l’aventura a la Tercera Territorial però es 
mostra convençut que la sort canviarà ben aviat. 
De moment, el sènior del Masquefa Tennis Taula Club ha perdut 
en les dues primeres jornades de la competició. Així, va debutar 
amb derrota a Vilassar de Dalt (on va caure per 13 jocs a 5), 
i posteriorment va perdre a casa davant del Vilanova del Camí 
(per 12 jocs a 2). De tota manera, el club no afronta la lliga amb 
un esperit purament competitiu, ja que més enllà dels resultats 
l’objectiu és conèixer noves tècniques i maneres de jugar, 
especialment per contribuir a formar els jugadors més joves de 
l’equip.
I és que l’equip del Masquefa Tennis Taula Club l’integren vuit palistes 
d’edat 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. 

L’ESPORT MASQUEFÍ ALÇA EL TELÓ
Els equips masquefins que juguen competicions oficials han començat la 
temporada amb sort diversa. ‘Masquefa Batega’ us anirà explicant com 
encaren la nova temporada les diverses entitats esportives de casa nostra
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L’ESPORT MASQUEFÍ ALÇA EL TELÓ

CLUB PATÍ MASQUEFA

El bon joc per davant de tot

El Club Patí Masquefa afronta la segona temporada consecutiva 
a la Primera Catalana amb canvis importants. D’entrada, a 
la banqueta, on el club ha apostat per un home de casa i 
d’experiència contrastada –ha entrenat equips de primer nivell: 
Toni Albiol. Té d’ajudant el també masquefí Xavi Matas.
La renovació del cos tècnic s’acompanya de tres fitxatges a la 
pista: el porter Lluís Navarro (procedent del Vilafranca) i de 
Litus Martínez i Albert Carbó, tots dos procedents del júnior 
del Noia. La plantilla la completen Joan Manel Marcos, Carles 
Martínez, Dani Gual, Ferran Bonastre i Isaac Casanovas, el gruix 
del bloc de l’any passat.
L’objectiu és quedar el màxim amunt possible en la classificació, 
preferiblement entre els quatre primers, sense renunciar però a 
l’ascens. Això sí, per damunt dels resultats el Club Patí Masquefa 
prioritza el bon joc. El més important, doncs, és que el públic que 
es reuneix al pavelló gaudeixi cada divendres d’un bon espectacle 
d’hoquei. Fins al moment així ha estat. I els resultats també han 
acompanyat: en les primeres sis jornades els masquefins sumen 
cinc victòries i un empat.

ESCOLA DE BÀSQUET MASQUEFA

Quedar com més amunt millor

L’equip sènior de l’Escola de Bàsquet Masquefa afronta la 
nova temporada sense pressions. S’ha marcat la fita de quedar 

com més amunt millor en la taula classificatòria, però no vol 
obsessionar-se amb la possibilitat de l’ascens de categoria. De 
moment les coses van sobre rodes, amb dues victòries en 
les dues primeres jornades del Campionat de Catalunya B. 
Els masquefins van debutar a casa imposant-se per deu punts 
al Puig-reig i van guanyar també còmodament a la pista del 
Martorell. Però l’experiència de la temporada passada convida 
a la prudència. Aleshores l’equip va tenir a tocar l’ascens, però 
una nefasta ratxa de lesions en el tram final de la competició el 
va acabar relegant al quart lloc.
A més, aquesta temporada compta amb dues baixes sensibles, 
les de David Salinas i José Gallego, que han fitxat per l’Olesa, 
de Segona Catalana. Per contra s’han fet dues incorporacions 
prometedores: els alers Óscar Tena (ex del Martorell) i Roger 
Mestres (que ve de l’Esparreguera). La plantilla de l’equip sènior 
la completen Josep Miquel Bermúdez, Aitor Hernández, Enrique 
Martínez (pívots), Albert Herranz, Carlos Iglesias i Gerard 
Altarriba (alers) i Xavi Herranz i Mario de Sande (bases).

 
MASQUEFA BÀSQUET AMATEUR

L’ambició del debutant
El Masquefa Bàsquet Amateur (MBA), l’equip de veterans, torna 
aquest any a la competició després que la temporada passada 
iniciés el projecte amb entrenaments i partits amistosos. I el 
debutant aspira a tot. El repte que s’ha fixat l’equip és ser campió 
del Campionat de Tardor-Hivern que organitza el Patronat 
d’Esports d’Igualada amb la participació de 9 equips d’arreu 
de la comarca de l’Anoia. No obstant això els masquefins són 
conscients que primer caldrà conjuntar un equip que tot just 
comença a competir. De moment els resultats no han estat del tot 
satisfactoris, amb un triomf i dues derrotes en les tres primeres 
jornades. L’equip sap que caldrà millorar en tasques defensives per 
canviar aquesta 
ratxa de 
resultats.
El MBA compta 
amb una plantilla 
e q u i l i b r a d a , 
amb una 
mitjana d’edat 
de 36 anys. La 
integren 17 
homes: Antonio 
Algarra, Cristian Martín, David Villagrasa, Efren Pérez, Felipe 
Martín, Francisco Javier Cobo, Javier Clemente, Jesús Ismael 
Rubio, Jordi Suárez, Jorge Fernández, José Ambrosio Siles, José 
Luís Ulloa, Juan Carlos Gómez, Pablo Alejandro Kellermann, 
Pedro Vicente Montolio, Sergio Gatell i Tomàs Llorenç.





Agenda

CULTURA I FESTES

CAFÈS AMB HISTÒRIA �

7, 14 i 21
Dissabtes

1a sessió 
Xerrada-debat
La segona guerra mundial. Les 
causes del gran conflicte
7 de novembre, a les 17h, a la 
Biblioteca 

2a sessió
Xerrada-debat.
 Segona guerra mundial. Situacions 
de conflicte.  
14 de novembre, a les 17h, a la 
Biblioteca

3a sessió
Cine-forum.
 Projecció del film ‘Operación 
Valkiria’ (2008)
21 de novembre, a les 17h, a la 
Biblioteca 

SORTIDA AL  �
TEATRE CONDAL 

Dimecres 4
Per veure ‘La montaña rusa’ 
*Sortida a les 19h davant de 
l’Ajuntament
Preu: 27 euros (entrades 
esgotades) 

BALL POPULAR �

Diumenge 15 
Amb el Duo Amor
A les 18h a la Sala Polivalent del 
Recinte Rogelio Rojo 

CONTACONTES  �

Dijous 19 
‘Gegant de Somni’ 
A les 17.30h a la Biblioteca 

CURSOS

CENTRE TECNOLÒGIC  �
MASQUEF@ULA

Taller correu electrònic
Data: dimarts 10 de novembre
Horari: de 10h a 12h
Gratuït

Novembre 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.

Taller Correu Gmail
Data: dijous 12 de novembre
Horari: de 10h a 12h
Gratuït

Taller Calendari Gmail
Data: divendres 13 de novembre
Horari: de 10h a 12h
Gratuït

Taller Blogs
Dates: 17, 19, 24 i 26 de novembre
Horari: de 10h a 12h
Gratuït

Monogràfic YouTube
Dates: divendres 6 i 13 de 
novembre
Horari: de 17.30h a 19.30h
Gratuït

Monogràfic Movie Maker
Dates: 12, 19 i 26 de novembre
Horaris: de 17.30h a 19.30h
Gratuït

Curs Dona’t una oportunitat
Dates: del 9 de novembre al 24 de 
març
Horaris: dilluns i dimecres de 10h 
a 11.30h
Preu: 20 euros

Curs Word inicial
Dates: del 9 de novembre al 16 de 
desembre
Horaris: dilluns i dimecres, de 12h 
a 13.30h
Preu
Aturats: 10 euros
Pensionistes: 20 euros
Treballadors: 40 euros

Curs Word inicial
Dates: del 12 de novembre al 18 de 
desembre
Horaris: dimarts i dijous de 17.30h 
a 19h
Preu
Aturats: 10 euros
Pensionistes: 20 euros
Treballadors: 40 euros

Curs Excel avançat
Dates: del 12 de novembre al 18 de 
desembre
Horaris: dimarts i dijous de 19.30h 
a 21h
Preu
Aturats: 10 euros
Pensionistes: 20 euros
Treballadors: 40 euros

Curs Acces inicial
Dates: del 16 de novembre al 11 de 
desembre

Horaris: dilluns, dimecres i 
divendres de 17.30h a 19h
Preu
Aturats: 10 euros
Pensionistes: 20 euros
Treballadors: 40 euros 

Curs Word avançat
Dates: del 16 de novembre al 11 de 
desembre
Horaris: dilluns, dimecres i 
divendres de 19.30h a 21h
Preu
Aturats: 10 euros
Pensionistes: 20 euros
Treballadors: 40 euros 

CURSOS de l’Alzinar

ANGLÈS �

De 10 a 11 anys
Dijous de 17.30h a 18:30h
De 11 a 12 anys
Dijous de 18.30h a 19.30h
Adults
Iniciació
Dilluns de 18h a 20h
Elementary
Dimarts de 20h a 22h
Intermediate
Dimarts 18h a 20h
First Certificate
Dilluns 20h a 22h

BALLET CLÀSSIC �

Dimarts i dijous
De 18.30h a 19.25h

BALLS DE SALÓ �

Vals Vienès, Tango, Samba,
Txa txa txa, Rumba i Boleros.
Avançat
Dilluns de 21h a 22.30h
Iniciació 
Dijous de 21.30h a 23h
(A la Sala Polivalent Rogelio Rojo)

BATUKA �

Batuka i Ritmes Llatins
Dimarts i dijous de 15.30h a 
16.30h

BODY FORM �

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

BODY FORM SUAU �

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 22.30h a 24h
Gratuït

DANSA CREATIVA �

De 3 a 6 anys
Dimecres i divendres de 17.15h a 
18.15h
3 dies de prova

DANSA MODERNA �

De 7 a 12 anys
Dimecres i divendres de 18.15h a 
19.15h
Per a joves i adults
Dimecres i divendres de 19.15h a 
20.15h
3 dies de prova

DIBUIX MANGA �

2 hores setmanals
Tots els divendres de 18h a 20h

TAEKWONDO �

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 �

Solfeig, expressió i llenguatge 
musical, així com coneixement 
d’instruments. 
Classes Infantils
Dijous de 17.30h a 18.30h
Classes per a adults
Dijous de 18.30h a 19.30h

TAI-TXI i IOGA �

Tai-txi
Dilluns de 19.30h a 20.30h o 
divendres de 9.30h a 10:30 h
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



Agenda esportiva
CLUB  �

PETANCA 
MASQUEFA

01/novembre – 09h
3a Divisió Grup 2 Lliga Femenina 
MASQUEFA CP B – VILANOVA 
DEL CAMÍ .CP A 

01/novembre – 09h
4a Divisió Grup 7 Lliga Masculina 
MASQUEFA CP B – VILANOVA 
DEL CAMÍ CP A 

08/novembre – 09h
2a Divisió Grup 2 Lliga Masculina 
MASQUEFA CP C – 
CASTELLDEFELS CP A

08/novembre – 09h
6a Divisió Grup 8 Lliga Masculina 
MASQUEFA CP C – ST 
BARTOMEU CP

15/novembre – 09h
2a Divisió Grup 2 Lliga Masculina 
MASQUEFA CP C – QUATRE 
BARRES CP A

15/novembre – 09h
6a Divisió Grup 8 Lliga Masculina 
MASQUEFA CP C – MONTBUI 
CP B

22/novembre – 09h
3a Divisió Grup 2 Lliga Femenina 
MASQUEFA CP B – KUFFERT 
CP A 

22/novembre – 09h
4a Divisió Grup 7 Lliga Masculina 
MASQUEFA CP B – SANTA 
LUCíA CP A 

29/novembre – 09h
3a Divisió Grup 2 Lliga Femenina 
MASQUEFA CP B – CAN TRIAS 
DE VIALDECAVALLS CP 

29/novembre – 09h
4a Divisió Grup 7 Lliga Masculina 
MASQUEFA CP B – L’ANGEL AV 
GARRIADA S. PETANCA 

CLUB PATÍ  �
MASQUEFA 

06/novembre – 21.45h
Sèniors 
CP MASQUEFA – 
PETROMIRALLES IHC ACN 
REUS PLOMS

07/novembre – 09h
Prebenjamí Iniciació
CP MASQUEFA – CP SANT 
RAMON

07/novembre – 10h
Prebenjamí A
CP MASQUEFA – CE 
TORRELAVIT

07/novembre – 11h
Juvenil
CP MASQUEFA – CP RIUDOMS

07/novembre – 12h
Prebenjamí B
CP MASQUEFA – CP VILANOVA 
A

14/novembre – 09h
Benjamí A 
CP MASQUEFA A – HF ST 
JOSEP ST SADURNÍ A

14/novembre – 10h
Prebenjamí C
CP MASQUEFA – RIBES CLUB 
PATÍ

14/novembre – 11h
Benjamí B
CP MASQUEFA – CE 
CORNELLA

14/novembre – 12h
Aleví
CP MASQUEFA – SFERIC 
TERRASSA A

14/novembre – 13h
Infantil
CP MASQUEFA – CH 
CORBERA

14/novembre – 14h
Júnior
CP MASQUEFA – CLUB TENNIS 
BARCION

20/novembre – 21.45h
Sèniors 
CP MASQUEFA – HC PALAU 
DE PLEGAMANS

21/novembre – 09h 
Prebenjamí Iniciació
CP MASQUEFA – H C 
MONTBUI

21/novembre – 09h
Prebenjamí B
CP MASQUEFA – – ST JOSEP ST 
SADURNÍ C

21/novembre – 10h
Prebenjamí A
CP MASQUEFA –  ST JOSEP ST 
SADURNÍ B

21/novembre – 11h
Benjamí A 
CP MASQUEFA A – 
CAPELLADES HC

21/novembre – 12h
Aleví
CP MASQUEFA – NAVARCLES 
CH

21/novembre – 13h
Infantil
CP MASQUEFA – CAPELLADES 
H C

28/novembre – 10h
Prebenjamí C
CP MASQUEFA – CP 
VILANOVA B

28/novembre – 11h
Benjamí B
CP MASQUEFA – CP SITGES

EEM BÀSQUET  �
MASQUEFA

07/novembre – 17.30h
Grup 02 Junior Masculí Nivell B
EEM MASQUEFA – BASQUET 
PUIGCERDÀ A

07/novembre – 19h
Grup 3 Sots 21 Masculí Nivell B
EEM MASQUEFA – AE MVP 
CERVELLÓ

07/novembre – 20.30h
Grup 02 Sèniors B Masculí
EEM MASQUEFA – AE MVP 
CERVELLÓ B

21/novembre – 17.30h
Grup 02 Júnior Masculí Nivell B
EEM MASQUEFA – CB LLIVIA

21/novembre – 19h
Grup 3 Sots 21 Masculí Nivell B
EEM MASQUEFA – AE  
BADALONES DIMONIS D

21/novembre – 20.30h
Grup 02 Sèniors B Masculí
EEM MASQUEFA – CBSAB B

FUTBOL  �

31/octubre – 12h
Grup 27 Benjamí 7 B  Segona 
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA B 
– BLANCA SUBUR CF C

31/octubre – 13h
Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
“A” 

31/octubre- 18h
Grup 21 Juvenil _ Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – LA GRANADA CF A 

01/novembre 
Grup 12 Segona Regional
FC MASQUEFA – FUNDACIÓ 
ESP. AT. VILAFRANCA A

07/novembre – 10.15h
Grup 26 Aleví Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – EFO 87 C B

07/novembre – 12h
Grup 23 Prebenjamí F-7  
Campionat de Lliga
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – ESCOLA F. BASE CALAFELL 
CF A

07/novembre – 12h
Grup 28 Benjamí 7 A  Segona 
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – CAPELLADES CF A

07/novembre - 18h
Grup 21 Juvenil _ Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A 
– BASE OLÈRDOLA CE B 

08/novembre – 10h
Grup 19 Cadet Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – QUINTINENC CF A

08/novembre– 12h
Grup 5 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – MANRESA CE A

08/novembre – 13h
Prebenjamí F-7 Trobades
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – PUIGDÀLVER 

14/novembre – 12h
Grup 27 Benjamí 7 B  Segona 
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA B 
– ESPIRALL LES CLOTES CF A

14/novembre– 13h
Promeses
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A

14/novembre – 16h
36è Campionat de Catalunya 
Futbol Veterà  3a Divisió
FC MASQUEFA – 
VILADECAVALLS

15/novembre
Grup 12 Segona Regional
FC MASQUEFA – LA POBLA DE 
CLARAMUNT FC

21/novembre – 10.15h
Grup 26 Aleví  Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – ST ANDREU DE LA BARCA 
GRUP A C

21/novembre – 12h
Grup 27 Benjamí 7 B  Segona 
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
B – FUNDACIÓ ESP. AT. 
VILAFRANCA B

21/novembre – 13h
Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A

21/novembre - 18h
Grup 21 Juvenil _ Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – 
ANOIA CE A 

22/novembre – 10h
Grup 19 Cadet  Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A 
– HRISTO STOITCHKOV CF B

22/novembre– 12h
Grup 5 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A 
– SANT CUGAT ESPORT FC 

28/novembre – 12h
Grup 23 Prebenjamí F-7 
Campionat de Lliga
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A 
– LA POBLA DE CLARAMUNT 
CF A

28/novembre – 12h
Grup 28 Benjamí 7 A  Segona 
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A 

– LA POBLA DE CLARAMUNT 
CF A

28/novembre – 13h
Promeses
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A 

28/novembre – 16h
36è Campionat de Catalunya 
Futbol Veterà 3a Divisió
FC MASQUEFA – PUBILLA 
CASAS

29/novembre
Grup 12 Segona Regional
FC MASQUEFA – LES 
CABANYES FC A

ESPARDENYA  �
MASQUEFA FS 

08/novembre – 18.30h
Divisió d’Honor
FS ESPARDENYA MASQUEFA – 
AE CLUB SOLO BARCELONA

MASQUEFA  �
TENNIS 
TAULA CLUB 

08/novembre –09h
MASQUEFA TTC – EL CENTRE

22/novembre – 10h
MASQUEFA TTC – XALOC 
OLESA

CLUB  �
EXCURSIONISTA 
ANOIA

Diumenge 8 
Caminada per Montserrat 
(Sortida d’intercanvi convidats 
per la Secció de Muntanya de 
l’AVV Vistalegre de Girona com a 
convidats d’Honor).

Dissabte 21
Etapa GR11: Núria - Planoles

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

EXHIBICIÓ DEL  �
BONAVISTA GYM

Dissabte 28
Exhibició d’arts marcials, 
culturisme i altres disciplines
Amb la participació 
d’especialistes de primer nivell 
estatal i europeu

A partir de les 17h, a la Sala 
Polivalent (Recinte Rogelio Rojo)
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Al llarg dels primers anys amargs del franquisme s’imposarà 
sobre els vençuts una dura repressió. Aquesta repressió, quan 
no eliminava físicament aquells que divergien del règim, mirava 
d’estigmatitzar-los socialment. La implantació fou irregular, en 
alguns llocs la pressió del sistema podia arribar a ser asfixiant, 
en altres –clara minoria- molt més dissimulada.
El sistema era si fa no fa a tot arreu el mateix i es basava en la 
convergència de tres eixos: les institucions polítiques, l’església i 
el poder econòmic. Així, per anar bé, un treballador havia d’estar 
congraciat amb el règim i no tenir antecedents que el marquessin 
com a republicà, demòcrata o simplement desafecte al nou 
poder. Alhora havia d’estar al dia en les obligacions religioses. 
Així era més probable trobar feina o conservar-la. Traduït a 
nivell local, l’Ajuntament, l’església i La Fàbrica conformaven un 
triangle social pel qual s’havia de passar per dins, sense saltar-
se cap dels eixos, per tenir èxit en la batalla de la subsistència 
diària. Aquesta teoria dels tres eixos l’anomenarem el pacte 
de la fam. El sistema funciona sempre, però amb imperfeccions 
en la vida quotidiana. I casos se’n poden trobar per a tos els 
gustos.
 A l’Arxiu Municipal de Masquefa es conserven les entrades de 
correspondència corresponents a 19391. Hi trobem un seguit 
de cartes que demanen informació de caràcter polític sobre 
diferents persones per a diferents institucions. Així es demana 
per carta expedida el 7 de desembre de 1939 informació 
sobre el carter Pedro Viñals Mas, a sol·licitud de l’encarregat 
de depuració de correus. El 20 de setembre de 1939, a petició 
de l’Auditoria de Guerra de Catalunya, Jutjat militar nº-1, es 
prega que es facilitin noms de persones que puguin informar 
de l’actuació de Francisco Roca Planell en relació al judici 
sumaríssim 322; manuscrit en llapis al mateix document es pot 
llegir una anotació que cita dos noms: Joaquín Albiol Salom i José 
Parera Lladó. I així podríem seguir amb desenes d’exemples 
per donar fe de l’esforç institucional per reunir informació, 
processar-la i usar-la per a activitats repressives. 
El control traspassava les fronteres institucionals, s’instal·lava en 
el funcionament diari i s’allargà considerablement en el temps. 
Així quan li preguntem en una entrevista gravada a Lola Matas 
si va tenir algun problema a La Fàbrica ens contesta:
“No, però la meva germana gran sí. Es va casar l’any abans d’acabar 
la guerra pel civil; quan es va acabar la guerra l’amo va dir que si no 
es casaven els faria fora de la fàbrica a tots dos, ella i el seu home, 
que era mecànic.”
No obstant, les relacions quotidianes de la gent són riques i 

complexes, i evolucionen amb el temps. Així quan li preguntem 
a la Lola pels seus inicis a la Fàbrica ens comenta:
“Seria l’any 43 i vaig acabar l’any 55 o 56; vaig treballar dotze o 
tretze anys sota direcció del senyor Puig i la senyora de la Costa. El 
senyor Puig venia al vespre i nosaltres érem treballant, les del torn. 
Quan acabava el torn normal quedaven quatre gats i el senyor Puig 
entrava amb el cap cot mirant a terra, perquè sempre hi havia algú 
que no era al seu lloc de feina, i entrava com si no volgués molestar. 
I amb la Costa, tot i que ella era de dretes i jo era contrària, no en 
tinc res a dir. Fins i tot quan estava embarassada i li vaig dir que no 
podia portar la màquina em va posar a fer una altra feina i em va 
atendre sempre força bé.”
La Teresa Bonastre, filla del cap de Milícies de CNT-FAI, 
explica:
“El meu pare era molt d’esquerres, però era molt amic de l’aleshores 
alcalde, el Quim de Ca la Clara, i també molt amic del marit de la 
Costa, en Josep Altés. Era molt d’esquerres però no es posava en 
gaires aldarulls, no era dels radicals. El capellà el va anar a trobar 
perquè li digués què podia fer per escapar. Li va dir que personalment 
no el podia ajudar, però li va dir on podia amagar-se, i es va amagar 
a Cal Met, tot i que el van trobar dins d’un cub, perquè algú se’n va 
anar de la llengua, i el van portar a Martorell, on el van matar. La 
Leonor, la cunyada de l’ enterramorts, també li va demanar si podia 
amagar les imatges de l’església. Aquella senyora de petites sempre 
ens regalava algun cèntim i dotzenes de mocadors. El meu pare no 
anava en contra de ningú, tots eren persones, i a ell l’apreciaven 
bastant.”
La repressió institucional va seguir a Masquefa el mateix patró 
que a la resta del país, va ser dura i llarga, i a més va tenir 
continuïtat en el terreny social mitjançant l’església i La Fàbrica. 
La vida social masquefina va patir una fractura a l’alçada de la resta 
de la societat espanyola. La llibertat d’associació va desaparèixer, 
hi va haver gent empresonada i, més tard, sota llibertat vigilada; 
no hi havia dret de lliure sindicació ni possibilitats d’expressar 
voluntats polítiques de manera democràtica. Afortunadament 
les relacions entre les persones evolucionaren i se suavitzaren. 
Tot i que les famílies dels vencedors tingueren indubtablement 
des del final de la guerra un considerable avantatge per tenir 
la paella pel mànec. Havien de passar molts anys encara per 
arribar a recuperar les llibertats democràtiques.

Daniel Garcia Giménez
Llicenciat en Història i coordinador de l’espai Cafès amb Història
Font: Arxiu Municipal de Masquefa, entrades de correspondència 1939-1941

CAFÈS AMB HISTÒRIA El pacte de la fam

Agenda esportiva

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

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

LES VOSTRES OPINIONS
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NOM: Associació Slot Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 2009
CATEGORIA: Lleure, esports i cultura
ACTIVITATS: Organització de curses de slot, maquetisme 
(disseny de cotxes i pistes) i participació en campionats.
web:www.slotcatala.com/ www.slotmagazine2009.blogspot.com
e-mail: rascaipica2004@hotmail.com

Entro a la Zona Lliure i hi descobreixo tot un món. Un món a petita escala. La sala la presideixen cinc pistes 
de slot que, en dimensions reduïdes, simulen cinc circuits reals. No hi falta de res: l’asfalt, boscos, castells, rius... 
Una de les pistes fins i tot reprodueix fidelment el traçat del circuit de les Açores. Els integrants de l’Associació 
Slot Masquefa no paren mentre m’atenen. Estan immersos en els darrers preparatius del Rallie Interclubs que 
s’ha de celebrar aquell mateix cap de setmana, amb la participació de pilots locals, de Castellví de Rosanes i de 
Sant Esteve Sesrovires.
“Això és una realitat a petita escala”, em comenta Francesc Estébanez, un dels integrants de l’entitat., “però 
amb l’avantatge que és una realitat molt més econòmica, perquè un cotxe real pot costar 120.000 euros i un 
de slot 120”. També és una realitat molt més segura: “Aquí no et pots matar!”, diu.
L’associació va néixer aquest mateix 2009 i està integrada per vuit joves de Masquefa i Gelida que fins aleshores 
formaven part o col·laboraven amb clubs d’altres localitats. A Masquefa van trobar l’oportunitat de constituir-
se com a entitat i desenvolupar la seva activitat. A més d’Estébanez, l’Associació Slot Masquefa l’integren Joan 
Castellví, Toñi Pérez, David Moreno, Xavi Moreno, Xavi Gavilán, Jordi Sarró i David Roca. 
L’Ajuntament els va cedir la Zona Lliure (al Recinte Rogelio Rojo) per acollir les activitats puntuals que 
organitzen. En aquest primer any ja han promogut dos rallies d’interclubs. Amb l’ànim de col·laborar en les 
activitats que es duen a terme a la vila, l’entitat també va preparar, per la Fira de la Infància i la Joventut, un gran 
circuit de velocitat on petits i grans van gaudir prement a fons el gas del comandament. L’associació també fa 
sortides per participar en curses d’altres localitats.
L’entitat espera disposar aviat d’un local permanent per poder ampliar les seves activitats. L’objectiu és muntar 
un circuit fix i obrir un parell de dies a la setmana “perquè tothom a qui li agrada el slot o vulgui descobrir-lo 
vingui i disfruti”. Una de les gràcies del slot és la seva capacitat per atrapar gent de totes les edats. “Molts pares 
venen amb l’excusa de portar els fills a jugar, però acaben corrent més ells que els nens”. També les noies, 
encara que amb menor mesura, han acabat seduïdes per la màgia del slot.
Per als integrants de l’entitat, no hi dubte que estem davant d’un esport. “El slot és sobretot un esport mental, 
però també físic, perquè hi ha curses en què t’asseguro que sues la cansalada”. És també cultura, però, sobretot, 
un joc i una diversió.: “el més important és participar i passar una bona estona”.

Associació Slot Masquefa: 
tot un món (a petita escala) 

“Nascuda aquest mateix any 2009, l’entitat ha organitzat 
ja dos rallies interclubs a Masquefa i també una cursa de 

velocitat per la Fira de la Infància i la Joventut”


