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Segona edició del Cap
de setmana solidari

Els drets dels infants es
fan sentir a Masquefa

FÒRUM DE
L’EDUCACIÓ,
UN ÈXIT

MASQUEFA

SABÍEU QUE...
L’EQUIP D'ATENCIÓ A LA DONA FA 10 ANYS
L’Equip d’Atenció a la Dona (EAD) és un servei
especialitzat en l’atenció a les dones de l’associació
Dones amb empenta, entitat que va néixer l’any
1996 i està oberta a les inquietuds i necessitats
de les dones. L’EAD es concreta en un programa
professional interdisciplinari. El servei el presta
un equip inserit en el teixit social, coneixedor
de la realitat de la comarca i innovador en la
metodologia de treball.
L’Equip d’Atenció a la Dona, que aquest any
consolida deu anys de funcionament, és una
iniciativa pionera i única en el territori, i ofereix
des de l’any 1999 els seus serveis a totes les dones. Els serveis actuals de l’EAD són
d’informació i acollida, d’acompanyament sòcioeducatiu, d’atenció d’assessorament
jurídic i de servei de guarda d’infants.
Aquest equip, format actualment per sis professionals, és el recurs especialitzat i
interdisciplinari que ofereix atenció a totes les dones i noies, incidint especialment en
situacions de desigualtat per raó de gènere i violència masclista.
A Masquefa l’EAD atén cada primer dilluns de mes al Centre Tecnològic Comunitari
(Avinguda Catalunya 58-62). És un servei gratuït i confidencial.

Dilluns 30, sessió
plenària del Consell
de Participació

Beneficis de
l’activitat física
en infants i
adolescents
La pràctica d’esport és molt més
fàcil si s’adquireix l’hàbit a la infància
o l’adolescència.
Els beneficis que l’esport aporta als
•
infants i adolescents són de caire
físic, psicològic i socialitzador.
Físicament es treballen les habilitats
•
motrius i la condició física de base,
i també s’aconsegueix una millora
en la qualitat de vida i el foment
d’hàbits positius pel que fa a la salut
i la higiene.
Psicològicament l’activitat física
•
afavoreix l’alliberament d’hormones
que fan experimentar sensacions
de benestar i relaxació.
Socialment, mitjançant el joc,
•
es transmeten valors com ara
conviure amb els companys, el
respecte, el joc net i el treball en
equip, entre altres.
És molt important que ajudeu els
•
vostres fills i filles a l’hora de triar
un esport, tenint en compte les
seves característiques personals
i respectant les seves decisions
sense pressionar-los. No heu
d’oblidar que el principal objectiu
de fer esport és gaudir.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Consell Municipal de Participació
i Convivència de Masquefa celebrarà
una sessió plenària el dilluns 30 de
novembre, a les 7 de la tarda, a la sala
de plens de l’Ajuntament. L’ordre del
dia és el següent:
Aprovació de l’acta anterior
Informar de la incorporació de nous
membres
Comunicar
la
dimissió
del
vicepresident
Elecció del nou vicepresident/a i
suplent
Incorporació, si s’escau, de nous
membres a la Comissió Permanent
Donar compte de l’ajornament de la
creació de la Comissió de Treball per
a la revisió dels estatus
Presentació de l’esborrany de les
bases d’un concurs de cartells per a
les festes locals
Nova proposta de la Comissió de
cartells
Notificació de les comunicacions i
suggeriments rebuts des del darrer
plenari
Precs i preguntes

La sessió plenària és oberta a totho
m.
Animem els vilatans i vilatanes a assist
ir-hi.
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telèfons d’interès
AJUNTAMENT
93 772 50 30
Àrea Serveis Personals
93 772 78 36
Atenció al consumidor
93 772 50 30
CTC
93 772 78 28
Rojo Punt Jove
93 772 85 21
Biblioteca
93 772 78 73
Masquef@ula
93 772 58 23
Policia Local
93 772 69 36
Protecció Civil
670 06 07 18
Ràdio Masquefa
93 772 67 94
ALZINAR
93 772 68 61
AMBULATORI (Masquefa) 93 772 64 34
AMBULATORI (La Beguda) 93 772 52 62
AMBULATORI (Martorell) 93 775 51 03
AMBULÀNCIA
061
ANAIGUA
93 772 75 32
BOMBERS
085
BUTANO (Martorell)
93 775 18 87
CASAL D’AVIS
93 772 50 07
CEIP EL TURÓ
93 772 51 75
CEIP FONT DEL ROURE 93 772 74 32
CEIP FRANCESC MATA I
93 772 76 27
SANGHÉS
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
636 365 631
A LA DONA
ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LA BALDUFA 93 772 50 11
ESCOLA BRESSOL
93 772 50 24
DE LA BEGUDA
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
93 205 15 15
CATALANS
GUARDIA CIVIL
062
HISENDA (Igualada)
93 804 65 61
HISPANO IGUALADINA 93 804 44 51
HOSPITAL (Martorell)
93 774 20 20
INEM (Martorell)
93 775 10 62
INFORMACIÓ GENERAL
012
JEFATURA TRÀNSIT (BCN) 93 298 65 00
JUTJAT DE PAU
93 772 57 57
MASQUEFA TV
93 772 81 09
MOSSOS D'ESQUADRA
088
ORGT (Masquefa)
93 775 92 55
ORGT (Piera)
93 776 07 56
PARRÒQUIA SANT PERE 93 772 52 26
POLIESPORTIU
93 772 63 92
REGISTRE PROPIETAT
93 803 11 18
RENFE
902 24 02 02
SANITAT RESPON
902 11 14 44
SEGURETAT SOCIAL (Igualada) 93 804 62 62
SES DE MASQUEFA
93 772 77 22
TAXI
93 771 60 12
TAXI
93 117 50 50 / 600 542 614
TAXI 8 places i adaptat
648 659 009
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ACTUALITAT

DE CAMÍ CAP A LA
VILA EDUCADORA
Una setantena de polítics, entitats, membres de la comunitat
educativa i vilatans i vilatanes aporten les seves idees i
propostes en el I Fòrum de l’Educació de Masquefa

Comprovar quin és l’estat actual de l’educació a Masquefa
i recollir noves idees i propostes d’actuació per avançar
cap a una vila educadora. Aquest és el doble objectiu del
Projecte Educatiu de Vila (PEV) que promou l’Ajuntament
amb la col·laboració de la Diputació i l’empresa Índic i
que el 21 de novembre va fer un nou pas endavant amb
el primer Fòrum de l’Educació de la Vila de Masquefa.
Aquesta jornada de debat i reflexió va ser un autèntic
èxit de participació ja que s’hi van implicar més d’una
setantena de persones, entre representants polítics,
membres de la comunitat educativa, integrants de les
entitats, i vilatans i vilatanes a títol personal.
Els assistents van conèixer, mitjançant un audiovisual,
les principals conclusions a les qual s’ha arribat durant
el treball de camp que s’ha fet els darrers mesos per
diagnosticar quina és la realitat educativa a Masquefa
centrant-se en quatre grans línies d’actuació: l’educació
a l’escola, l’educació més enllà de l’escola, com vivim i

com ens relacionem, i la vila i els vilatans.
Durant el fòrum tots els assistents van poder fer bullir
l’olla i aportar les seves visions i propostes respecte a
aquests quatre àmbits. Van treballar dividits en diferents
grups rotatius. Amb les aportacions recollides (que es
van presentar en un plenari al mateix fòrum) ara el
grup motor del PEV (integrat per vilatans i vilatanes i
tècnics i tècniques municipals) elaborarà les conclusions
definitives i les prioritzarà.
Posteriorment s’iniciarà una feina que requerirà la
corresponsabilitat de tots, ja que Ajuntament i ciutadania
hauran de treballar de bracet per fer realitat les
propostes d’actuació. L’objectiu final és assolir una vila
educadora, en què tot i tothom eduquem, no només
l’escola sinó també la família, les entitats, l’Ajuntament,
l’esport, la cultura, la formació o el lleure, partint de la
premissa que l’educació és un motor de transformació
social i de les viles i ciutats.

ACTUALITAT
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SEGON CAP DE SETMANA SOLIDARI
Els masquefins i masquefines tindran els dies 12 i 13 de desembre una nova oportunitat per
demostrar la seva extraordinària generositat. El dissabte 12, amb la segona Marató de la Sang.
I el diumenge 13, amb la Marató de TV3. Els objectius d’aquest Cap de Setmana Solidari són
superar els reptes de l’any passat. D’una banda, les 202 persones que l’any passat van anar
a donar sang. D’altra banda, els 3.500 euros que van fer-se arribar a la televisió catalana. Ara
bé, posats a somiar: i per què no aconseguir fins a 8.000 euros? Aquesta xifra s’aconseguiria
si cada masquefí i masquefina aportés només un sol euro. No serà fàcil, però a Masquefa,
quan es tracta de solidaritat, no hi ha res impossible

‘Masquefa té sang’
Amb el lema “Masquefa té sang”, la vila acollirà el dissabte
12 de desembre la segona Marató de Sang, impulsada pel
Banc de Sang i Teixits i l’Ajuntament. Durant dotze hores
ininterrompudes, de les 10 del matí a les 10 del vespre, els
masquefins i masquefines , a partir dels 18 anys, podran donar
sang a la Sala Polivalent del Recinte Rogelio Rojo. S’hi habilitarà
un servei de ludoteca perquè els pares i mares hi puguin deixar
els fills i filles mentre donen sang.
Per animar la participació durant tota la jornada s’organitzaran
activitats culturals, esportives, socials i populars. A més, es
reconeixerà l’associació que mobilitzi més donants amb el
guardó de "l’Entitat amb més sang". A tothom qui se sumi a la
causa se li donarà vals per al sorteig d’una panera amb productes
d’ALDI Supermercats i també se sortejaran entrades per anar
al teatre. A més de donar sang, els vilatans i vilatanes podran

sumar-se a una altra bona causa i participar en la recollida
d’aliments que l’Associació del Grup de Voluntaris organitzarà
a la mateixa Sala Polivalent.
‘A Masquefa entre tots sumem 8.000’
L’endemà, el diumenge 13 de desembre, la solidaritat tornarà
a ser la protagonista amb la Marató de TV3, que aquest
any recollirà fons per a la lluita contra les malalties rares o
minoritàries. El lema de la iniciativa (“A Masquefa entre tots
sumen 8.000’) és tota una declaració d’intencions perquè si
tots els masquefins i masquefines hi destinen només un sol
euro se’n podrien recaptar 8.000. Els donatius es podran
fer en les guardioles que s’instal·laran en els establiments,
a les dependències municipals i als nombrosos actes que se
succeiran durant la jornada. A més algunes entitats faran també
rifes i sortejos per recollir fons.
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NOTÍCIES

CAP DE SETMANA SOLIDARI:
Marató de la Sang ("Masquefa té sang") i Marató de TV3 ("A Masquefa entre tots sumem 8.000")
HORARI

ACTIVITAT

LLOC

ENTITAT

DISSABTE, 12 DE DESEMBRE: ‘MASQUEFA TÉ SANG’
10h-22h

MARATÓ DE LA SANG*

SALA POLIVALENT

Banc de Sang i Teixits

10h-22h

EXPOSICIÓ DRETS HUMANS

SALA POLIVALENT

Ajuntament

10h-20h

RECOLLIDA D’ALIMENTS

SALA POLIVALENT

Associació Grup Voluntaris de Masquefa

10h-14h

OPEN 5È ANIVERSARI TENNIS TAULA

Masquefa Tennis Taula Club

10h-18h

MERCAT DE SANTA LLÚCIA

11h-12h

ESMORZAR POPULAR

POLIESPORTIU
DAVANT DE
L'ESGLÉSIA
SALA POLIVALENT

11.30h-13h

TRIVIAL DE LA PREVENCIÓ

SALA POLIVALENT

Grup de Joves

12h-13h

TIR AL PLAT

CAMP DE TIR

Club de Tir Esportiu de Masquefa

12h-20h

PARTITS DE FUTBOL

CAMP DE FUTBOL

17h

BALLADA DE GEGANTS

SALA POLIVALENT

17.30h-20h

PARTITS DE BASQUET

POLIESPORTIU

Escola Futbol Base Masquefa i Futbol Club Masquefa
Colla de Gegants i Grallers de Masquefa
Colla de Gegants i Grallers de La Beguda
EEB Masquefa

18h

SALA POLIVALENT

Banc de Sang i Teixits

SALA PETITA

EGAN / UEC Anoia

19h

XOCOLATADA
Pel·lícula-documental: “EL REPTE, UN 8000 PER
L’ANOIA” Ascens a l’Himalàia
DANSES POPULARS

SALA POLIVALENT

Esbart Mitja Cana de La Beguda Alta

23h

CINEMA DE TERROR ( 2€ de donatiu)

SALA POLIVALENT

Ajuntament

24h

CONCERT

SALA POLIVALENT

Grup Vod-ska

18h-19h

AMPA Font del Roure
Banc de Sang i Teixits

DIUMENGE, 13 DE DESEMBRE “A MASQUEFA ENTRE TOTS SUMEM 8.000”
9.30h-10.30h

TIR AL PLAT

10h-12h

PARTITS DE HOQUEI I EXHIBICIÓ DE PATINATGE ARTÍSTIC

POLIESPORTIU

Club Patí Masquefa i Patinatge Artístic

10h-20h

PARTITS DE FUTBOL

CAMP DE FUTBOL

Escola Futbol Base Masquefa i Futbol Club Masquefa

16h-20h

SALA POLIVALENT
ENTORN DE
MASQUEFA

Ajuntament

12.30h-13h

EXPOSICIÓ DRETS HUMANS
CAMINADA POPULAR SOLIDÀRIA
(inscripcions 3€ donatiu)
BANDA DE MÚSICS I CORNETES DE CAN
PARELLADA
EXHIBICIÓ DE TWIRLING I MAJORETTES

16h-17.30h

CINEMA INFANTIL ( 2€ donatiu)

SALA POLIVALENT

Ajuntament

17.45h-18h

EXHIBICIÓ DANSA JAZZ

SALA POLIVALENT

Dansa Jazz l’Alzinar
Colla de Diables Pixafocs i Cagaspurnes

11h
12h-12.30h

CAMP DE TIR

Club de Tir Esportiu de Masquefa

Societat Recreativa i Cultural L’Alzinar

POLIESPORTIU

Associació Cultural i Recreativa de Can Parellada

POLIESPORTIU

Club de Twirling de Can Parellada

18.00h

ENCESA DE BENGALES

SALA POLIVALENT

18h-20h

BALL POPULAR ( 2€ donatiu)

ROGELIO ROJO

Ajuntament

20h

BALL SEVILLANES I FLAMENC

SALA POLIVALENT

Grup de Sevillanes i Flamenc de la Cofradia de Masquefa.

Nou dial a l’emissora municipal Ràdio Masquefa (91.6 FM)
L’emissora municipal Ràdio Masquefa ha canviat de dial. Així des d’ara es pot sintonitzar al 91.6 de la FM. Amb aquesta nova
freqüència l’emissora aconsegueix ampliar la seva cobertura i arribar a tot el terme municipal.

Tota la programació nadalenca, a la ‘Masquefa Batega’ de desembre
Amb motiu de les festes de Nadal, la revista d’informació
municipal i vilatana “Masquefa Batega” avançarà el mes de
desembre la seva edició. Així, la publicació arribarà a les llars a
partir del divendres 18 de desembre. A més de la informació
d’actualitat habitual, la propera “Masquefa Batega” inclourà un
reportatge i l’agenda de totes les activitats organitzades per
Nadal, Cap d’Any i Reis.
‘Nadal de conte’ i Pessebre Vivent
L’Ajuntament continuarà aquest any els Nadals temàtics. En

aquesta ocasió els masquefins i masquefines podran gaudir
d’un “Nadal de conte”, amb activitats per a totes les edats.
També es farà, per segon any consecutiu, el Pessebre Vivent.
Tindrà lloc el dissabte 19 de desembre, a partir de les 5 de
la tarda, al Carrer Escorxadors. El pessebre l’organitza una
comissió de voluntaris amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Durant el Pessebre Vivent els infants podran fer cagar el
tió. Aquesta activitat és una iniciativa de l’Associació de
Comerciants i Serveis de Masquefa.

NOTÍCIES

Injecció econòmica per a ampliar
la llar d’infants de La Beguda
La Generalitat, mitjançant el Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC), ha concedit a l’Ajuntament
de Masquefa una subvenció de 100.000 euros per a
l’ampliació de la llar d’infants Francesc Mata i Sanghés, a
La Beguda. Aquesta subvenció és resultat de les gestions
fetes conjuntament pels alcaldes de Masquefa, Sant Esteve
Sesrovires i Sant Llorenç d'Hortons en el marc de la
Mancomunitat de la Beguda, ja constituïda i a punt de
poder iniciar la seva activitat Amb l’ampliació es doblarà la
capacitat del centre, que passarà de 2 aules i 30 places a 4
aules i 61 places per a infants de 0 a 3 anys.
El consistori ja compta amb una altra subvenció del
Govern català de 155.000 euros. En total el projecte té un
pressupost de 378.000 euros. Els 123.000 euros restants
els aportaran, a parts iguals, els ajuntaments de Masquefa,
Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons.
La previsió és que l’ampliació estigui enllestida el juliol
vinent i que entri en funcionament el curs 2010/2011.

L’escola CEIP El Turó celebra una
nova festa: l’English Day
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El PEV de Masquefa s’exposa en
una jornada a Barcelona

Masquefa va ser un dels 40 municipis que va donar a
conèixer la seva experiència de Projecte Educatiu de Vila
(PEV) en la Jornada del Compromís Cívic amb l’Educació,
organitzada per la Diputació de Barcelona. La iniciativa,
que va tenir lloc a l’Institut del Teatre, va permetre als
representants de l’Ajuntament, les tècniques de l’Àrea de
Serveis Personals Carme Alias i Aida García, intercanviar
experiències amb d’altres viles i ciutats que treballen en el
seu Pla Educatiu de Vila o Pla Educatiu de Ciutat.
Masquefa va difondre la seva pròpia experiència amb un
estand en la mostra “L’aparador dels PEC”, on els visitants
van poder consultar material informatiu relacionat amb el
PEV, com ara fotografies d’accions dutes a terme, articles
publicats a la revista municipal o els Quaderns per al debat
familiar. També es va projectar un audiovisual sobre la Fira
de la Infància i la Joventut, considerada una activitat tipus
de PEV. Durant la jornada es van organitzar taules de debat
en què representants de diversos municipis van exposar la
feina que estan fent amb el PEV o el PEC.

L’Espai Familiar programa un cicle
gratuït de xerrades i tallers
Els alumnes de l’escola El Turó van participar el 12 de
novembre en una nova activitat: l’English Day. Durant
el matí van assistir a dues obres de teatre íntegrament
en anglès, a càrrec de la companyia Ipa Productions. Els
alumnes de cicle inicial i 3r curs van riure i cantar amb l’obra
“ Cinderella”, mentre que els més grans, els de 4t curs i els
de cicle superior, van moure l’esquelet amb l’espectacle
“Frankenstein”.També van assistir a dues sessions de
cinema en anglès, amb la projecció de pel·lícules i dibuixos
animats en versió original. A la tarda es va fer una gimcana
anglesa per cicles. Cada cicle va fer grups amb alumnes
dels dos nivells per potenciar la col·laboració.
L’English Day va servir de cloenda al Pla Experimental de
Llengües Estrangeres, que s’ha dut a terme els darrers tres
cursos amb l’objectiu de millorar l’ús oral de la llengua
anglesa. Per aconseguir-ho s’han introduït novetats com
ara sessions de conversa en grup reduït a cicle mig i
superior o l’ampliació de l’horari al cicle inicial, amb tres
sessions setmanals. També s’ha avançat l’aprenentatge de
la nova llengua a partir de P4.

L’Espai Familiar, un servei municipal d’atenció a la petita
infància, ha organitzat per a aquest desembre un cicle
gratuït de xerrades i tallers adreçat a totes les famílies amb
infants de 0 a 3 anys.
· 1 de desembre. “Les rebequeries. No t’he dit
mil cops que no!”. A càrrec de la psicòloga Inés Culell,
de l’Associació Benestar i Desenvolupament.
· 2 de desembre. Taller de moixanes, jocs de
falda i contes. A càrrec de l’equip educatiu de l’Espai Familiar.
· 9 de desembre. Taller de massatge infantil. A
càrrec de Fernanda Arana, educadora de massatge infantil.
· 15 de desembre. Control d’esfínters. A càrrec
de la psicòloga Inés Culell, de l’Associació Benestar i
Desenvolupament.
· 16 de desembre. Taller de manualitats de Nadal.
A càrrec de l’equip educatiu de l’Espai Familiar.
Les activitats tindran lloc de 3 a 5 de la tarda a les
instal·lacions de l’Espai Infant/ Espai Familiar (C/ Pujades,
núm. 1) Cal confirmar l’assistència al 93 772 70 78 (dimarts
i dimecres de 3 a 5 de la tarda).
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ACTUALITAT

MASQUEFA SENSE FILS
REP UN ALLAU DE SOL·LICITUDS
El Secretari de Telecomunicacions
elogia el servei, que ja ha rebut més
de 750 sol·licituds
Fins a 150 usuaris disposen ja de connexió a
Internet gràcies al servei municipal Masquefa
Sense Fils i uns altres 600 n’ha fet la sol·licitud. El
secretari deTelecomunicacions de la Generalitat,
Jordi Bosch, va elogiar l’aposta de Masquefa per
lesTIC en la inauguració d’aquesta xarxa wifi, que
permet a tots els vilatans i vilatanes connectarse a Internet des de l’ordinador de casa o des
de qualsevol punt de l’exterior amb el portàtil,
el telèfon mòbil o la PDA
Bosch va posar Masquefa Sense Fils d’exemple a seguir i va recordar
que les TIC “només tenen sentit si serveixen per millorar la qualitat
de vida de les persones, la competitivitat de les empreses i l’eficàcia
de les administracions”.També va tenir paraules d’elogi per al CTC.
Va dir que equipaments com aquest serveixen “de pista d’aterratge”
per a les polítiques de foment de les TIC que impulsa el Govern
Català, ja que “ens permet donar-los més potència”.
L’alcalde, Xavier Boquete, va emmarcar Masquefa Sense Fils i el
CTC “en la voluntat de l’Ajuntament de garantir l’accés a Internet i
les TIC a tothom, sense cap discriminació”.Va fer especial incidència
en el pioner espai amb material tecnològic adaptat que hi al CTC i
que permet a persones amb tot tipus de discapacitat física, psíquica
o sensorial navegar a Internet.
Més i millors serveis
El regidor de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Carles
Mernissi, va destacar algunes de les previsions de futur de Masquefa
Sense Fils. L’objectiu és arribar a les 2.000 llars, ampliar l’ample
de banda fins a les 40 megues, i introduir noves aplicacions com
la telefonia IP o que es pugui escoltar Ràdio Masquefa i veure
Masquefa Televisió on line.
També va explicar que l’Ajuntament i la Secretaria de
Telecomunicacions treballen perquè els masquefins i masquefines
puguin fer la prova del nou certificat ACTIC al mateix CTC i no
s’hagin de desplaçar a cap altre municipi. Aquesta nova titulació,
amb tres nivells diferents (bàsic, mitjà i avançat) certificarà els
coneixements i competències dels usuaris en TIC.
La inauguració d’aquest servei municipal va cloure amb una
jornada tècnica adreçada a regidors i tècnics municipals en TIC
d’ajuntaments de l’Anoia i d’altres comarques veïnes. La cap de
l’Àrea de Serveis Personals de Masquefa, Lourdes Bosch, el tècnic
de l’empresa Binomix David Martínez, i la tècnica en TIC, Carol
Villanova, van explicar-los la història, el desplegament tècnic i la
gestió del servei Masquefa Sense Fils.

CONTRACTAR EL SERVEI
Masquefa Sense Fils ha consistit en la instal·lació a tot el
terme municipal, per part de l’Ajuntament, d’una xarxa
wifi que proporciona connexió a Internet i d’altres serveis.
A més, l’Ajuntament és el proveïdor i això és tradueix en
preus realment assequibles per als usuaris i usuàries, segons
els productes contractats en funció de les necessitats:
7 euros, 9,95 euros o 20 euros. Per contractar l’accés a
Masquefa Sense Fils només cal ser veí de Masquefa. Es pot
donar el servei d’alta al CTC.
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Primera Jornada CTC:
"Oportunitats davant la crisi i accessibilitat i TIC"
Reconeguts experts de l’àmbit econòmic
ajudaran empresaris i emprenedors a
buscar noves sortides a l’actual situació
econòmica

Els col·lectius que treballen amb persones
discapacitades podran conèixer l’innovador
material tecnològic adaptat a persones
discapacitades del CTC

Inscripcions
gratuïtes
La I Jornada CTC és totalment gratuïta. Les places
són limitades i les persones que hi vulguin assistir (ja
sigui al matí, a la tarda o tot el dia, així com també
al dinar) han de confirmar l’assistència al correu
electrònic ctc@masquefa.net. Podeu consultar tota
la programació de la jornada a www.ctc.masquefa.
net, a l'apartat Events.

Amb l’objectiu de donar a conèixer les instal·lacions i els diversos
serveis que ofereix, el Centre Tecnològic Comunitari acollirà
el dimecres 2 de desembre la “I Jornada CTC: Oportunitats
davant la crisi i accessibilitat i TIC”. La iniciativa pretén
promocionar dues de les principals raons de ser del Centre
Tecnològic Comunitari. D’una banda, tot el ventall de recursos
que posa a la disposició dels emprenedors i empresaris. D’altra
banda, l’innovador material tecnològic adaptat per a persones
discapacitades del qual disposa el centre.
Al matí la jornada s’adreça especialment al teixit empresarial. Els
emprenedors i empresaris assistents podran conèixer l’opinió
de reconeguts experts de l’àmbit econòmic i també casos
concrets. Hi ha prevista la conferència de l’economista Jordi
Balsells, director general de l'empresa Sita Murt, i les ponències
sobre experiències i casos reals de Juan Carlos Frean, director
d’expansió de l’Àrea Catalunya de la multinacional ALDI
Supemercados, Jaume Arnal, conseller delegat de TCN, Ramon

Costa, president de la Comissió TIC Anoia, i Álvaro Pérez, gerent
de l’empresa TDE Gamper Sport.
Després de dinar, la jornada es reprendrà a la tarda amb les
activitats adreçades a les escoles, tallers i entitats que treballen
amb el col·lectiu de persones amb discapacitat. Hi ha prevista la
conferència de Carlos García i Pedro Cabanes, guanyadors del
premi “Millor Blog Catalunya”, així com la ponència de Borja
Romero, de BJ Adaptacions, qui farà una demostració pràctica
del funcionament de les eines TIC del CTC.També hi intervindrà
Luís Felipe Matas, responsable de l’Àrea d’Accessibilitat de la
fundació FESOCA, qui explicarà el projecte Sigthos, d’intèrprets
on line.
Tant al matí com a la tarda responsables polítics i tècnics de
l’Ajuntament de Masquefa explicaran les diverses actuacions
que es duen a terme en l’àmbit de la promoció econòmica i de
l’accessibilitat.També hi seran presents representants de la Unió
Empresarial de l’Anoia i de la Diputació de Barcelona.

Vint assistents al curs de
manipulació d’aliments

Subvenció per al programa
‘Dona’t una oportunitat’

Vint persones van participar el 30 d’octubre a la sala
d’actes del CTC en una nova edició, la tercera, del curs de
manipulació d’aliments que organitza l’Ajuntament. Aquesta
iniciativa permet als participants obtenir els coneixements
bàsics de manipulació i conservació d’aliments. El curs té
una durada de tres hores i finalitza amb un examen. Els
alumnes que l’aproven obtenen un certificat que acredita el
seus coneixements en manipulació i conservació d’aliments.
Amb aquestes actuacions l’Ajuntament vol contribuir a
proporcionar als vilatans i vilatanes formació que els pot ser
especialment útil a l’hora d’accedir al món del treball.

L’Institut Català de les Dones ha concedit a l’Ajuntament una
ajuda de 2.500 euros per al desenvolupament de les activitats del
programa “Dona’t una oportunitat”. Aquest programa municipal
té com a objectiu fomentar l’accés al món del treball de les dones,
un dels col·lectius amb més dificultats a l’hora de trobar feina. Una
de les actuacions més destacades de “Dona’t una oportunitat” és
l’organització de cursos trimestrals d’ofimàtica adreçats a dones
en atur.Aquesta iniciativa permet a les participants familiaritzar-se
amb l’entorn “Office” i els proporciona una formació cada vegada
més demandada per les empreses. Els cursos consten d’una
formació teòrica i de pràctiques en empreses.
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Front comú d’Igualada i
L’Ajuntament de Màlaga
Masquefa per incentivar la
veu en el CTC un exemple
creació d’empreses tecnològiques d’accessibilitat

Els ajuntaments d’Igualada i Masquefa sumaran esforços i recursos
per incentivar la creació d’empreses de l’àmbit tecnològic, un sector
emergent que està cridat a tenir un paper clau en la recuperació
de l’economia. La col·laboració es vehicularà mitjançant els centres
de serveis a les empreses i els vivers d’empresa dels quals disposen
Igualada i Masquefa. D’aquesta manera, Ig-Nova Empresa d’Igualada i
el Centre Tecnològic Comunitari (CTC) de Masquefa treballaran en
xarxa i facilitaran conjuntament diversos serveis als emprenedors.
Els dos ajuntaments oferiran de manera conjunta assessorament a
les empreses, promouran actuacions de dinamització empresarial,
posaran diversos recursos a l’abast de les persones amb discapacitat
i prestaran assessorament on-line. També organitzaran jornades i
esmorzars d’emprenedoria i xerrades de sensibilització, i impulsaran
una fira de noves empreses.
A més, els vivers d’empresa d’Igualada i Masquefa prestaran als
emprenedors tres grans serveis. D’una banda, oferiran a les noves
empreses la possibilitat de llogar un despatx moblat i equipat i, a la
vegada, de gaudir de serveis comuns amb la resta d’empreses. D’altra
banda, els tècnics oferiran assessorament als nous emprenedors
en totes les qüestiones relacionades amb l’activitat empresarial I,
finalment, cada centre posarà a la disposició dels emprenedors els
seus equipaments tecnològics específics.
L’acord es va donar a conèixer en una compareixença de premsa a
l’Ajuntament igualadí.

Subvenció de 27.000 euros
de la Generalitat
La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la
Informació de la Generalitat ha concedit a l’Ajuntament
de Masquefa una subvenció de 27.000 euros per al Centre
Tecnològic Comunitari. Aquesta partida es destinarà a
finançar part de l’activitat d’aquest centre.

El Centre Tecnològic Comunitari continua consolidant-se
com un exemple a seguir per a d’altres administracions i
institucions, fins i tot d’arreu de l’estat. Una delegació de
l’Ajuntament de Màlaga va desplaçar-se expressament a
Masquefa per visitar l’equipament. El consistori andalús es va
mostrar especialment interessat en l’accessibilitat del CTC i
en el seu pioner espai amb material tecnològic adaptat per
a persones amb tot tipus de discapacitat física, psíquica i
sensorial.
La delegació andalusa, encapçalada pel regidor d’Accessibilitat
de l’Ajuntament malagueny, Raúl López, va recórrer totes les
instal·lacions del CTC per prendre nota dels diversos serveis
que aquest posa a disposició dels vilatans i vilatanes, els
emprenedors i les entitats. Els representants de l’Ajuntament
de Màlaga van quedar grataments sorpresos pel potencial
de l’espai de formació i lliure navegació Masquef@ula, el
qual compta amb aparells adaptats d’última generació que
permet a les persones discapacitades navegar a Internet, i
fer-ho al costat de la resta d’usuaris, fet que afavoreix la seva
integració.

Nou servei d’acompanyant per a
persones amb mobilitat reduïda
El CTC ha posat en marxa un servei d’acompanyament a
les persones amb mobilitat reduïda per facilitar-los l’accés
a les instal•lacions. Aquestes persones poden entrar i
estacionar el seu vehicle al pati del Recinte Rogelio Rojo
(prèvia trucada als telèfons 93 772 78 28 o 607 741 631)
i una persona els ajudarà a accedir al CTC amb l’ascensor.
El servei es pot usar durant l’horari d’obertura del CTC,
de dilluns a dissabte, de 10 del matí a la 1 del migdia, i de
5 de la tarda a 8 del vespre.

ACTUALITAT
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ELS INFANTS FAN
SENTIR ELS SEUS DRETS
El pati i la Sala Polivalent del Recinte Rogelio Rojo van
omplir-se el divendres 20 de novembre de gom a gom
en la jornada lúdica i reivindicativa organitzada per
l’Ajuntament per commemorar el Dia Universal dels
Drets de l’Infant.
Un espectacle d’animació i una obra de titelles que
denunciava l’explotació infantil van fer que petits i grans
passessin una bona estona i a la vegada prenguessin
consciència. La celebració va cloure amb la lectura d’un
manifest i amb una sonora xiulada que demanava a les
altes instàncies que escoltin i tinguin en compte els drets
dels més petits
Aquest era el tercer any que Masquefa se sumava a la celebració
del Dia Universal dels Drets de l’Infant. La jornada va començar
a les 5 de la tarda amb una multitudinària xocolatada i amb
l’espectacle d’Actua Produccions, amb música de carrer,
teatre, confetti i diverses sorpreses. En Sonat, guarnit amb una
espectacular màscara amb un nas prominent, preguntava als
infants si sabien quins eren els seus drets, mentre d’altres nens i
nenes s’ho passaven pipa escapolint-se entre les llargues cames
(les xanques) d’en Tronat. I tot plegat amanit amb l’animada
música del grup que els acompanyava.
Per inaugurar la festa, en Sonat i en Tronat van desplegar una
enorme senyera de quinze metres. Unes tisores gegants van
ajudar una nena a tallar-la. Els infants i joves també van poder
enfilar-se en un trapezi habilitat al pati de la Rojo.
A més van gaudir de diversos tallers. Així, van estampar
samarretes, van fer xapes, es van fer el carnet de l’autèntica
identitat amb fotografies presses amb la càmera d’un ordinador,
van maquillar-se la cara o van jugar amb malabars. La xocolatada
i els tallers es van organitzar amb la col·laboració de les AMPA
dels centres educatius.
La jornada va tenir també el seu vessant solidari, ja que
l’Associació del Grup de Voluntaris va instal·lar una carpa per
recollir aliments per a les persones més necessitades.A la vegada
els nens i nenes van ajudar-los a empaperar, amb enganxines que
feien al·lusió als drets dels infants, diverses capses que ara es
portaran a les escoles per continuar la recollida.
Ja a la Sala Polivalent les titelles de la companyia Passabarret
explicaven la història d’en Marcel, un nen que treballa
incansablement sota les ordres d’un amo tirà en una fàbrica
d’un país empobrit. L’obra denuncia l’explotació infantil de la
qual desgraciadament encara avui són víctimes milions de nens i
nenes d’arreu del món.
La celebració del Dia Universal dels Drets de l’Infant va cloure
amb la lectura d’un manifest a càrrec dels nens i nenes del Club
de Lectura Júnior de la Biblioteca Municipal. Després arribava
l’espectacular final sorpresa: un sonora xiulada per fer sentir els
drets dels més petits. L’Ajuntament va regalar xiulets a tots els
nens i nens.
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DRETS I DEURES
SALUT

PROTECCIÓ

IDENTITAT

ENTORN SALUDABLE

BENESTAR

EDUCACIÓ I JOC

IGUALTAT

AMOR I COMPRENSIÓ

ATENCIÓ ESPECIAL

PARTICIPACIÓ

Dret: Tots els infants tenim dret a gaudir d’una bona
alimentació, d’una casa i d’una atenció mèdica.
Deure: Ens hem de comprometre a menjar de tot i no
perjudicar voluntàriament la nostra salut.

Dret: Tots els infants tenim dret a un nom i una nacionalitat
des del moment en què naixem.
Deure: Ens hem de comprometre a estimar i respectar tots
els noms, les llengües i les cultures de la humanitat.

Dret:Tots els infants hem de disposar dels mitjans necessaris
per créixer físicament, mentalment i socialment en llibertat
i dignitat.
Deure: Ens hem de comprometre a aprofitar bé les
oportunitats que la família i la societat ens donen.

Dret: Tots els infants hem de tenir els mateixos drets sense
distinció de sexe, color, religió o condició econòmica.
Deure: Ens hem de comprometre a respectar tothom sigui
com sigui i aprendre que les diferències ens enriqueixen.

Dret: Tots els infants amb malalties físiques i psíquiques hem
de rebre l’atenció especial i l’educació adequada.
Deure: Ens hem de comprometre a evitar marginar les
persones malaltes o discapacitades i estimar-les tal i com són.

Dret: Tots els infants hem d’estar protegits contra qualsevol
forma d’explotació i abandonament.
Deure: Ens hem de comprometre a assumir responsabilitats
per arribar a ser persones autònomes.

Dret:Tots els infants tenim dret a un medi ambient saludable
i no contaminat.
Deure: Ens hem de comprometre a ser respectuosos amb el
medi ambient i no embrutar-lo voluntàriament.

Dret: Tots els infants tenim dret a l’educació, a la cultura
i al joc per arribar a ser persones compromeses amb la
societat.
Deure: Ens hem de comprometre a jugar, estudiar i aprendre
moltes coses amb il·lusió i esforç.

Dret: Tots els infants necessitem amor i comprensió per al
ple desenvolupament de la personalitat.
Deure: Ens hem de comprometre a evitar barallar-nos i
buscar el diàleg per resoldre els conflictes.

Dret: Tots els infants tenim dret a expressar-nos lliurement i
a ser consultats i respectats en les nostres opinions i valors.
Deure: Ens hem de comprometre a dir la nostra i assumir
amb responsabilitat els acords que hem pres.

NOTÍCIES
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Es constitueix la Mancomunitat
de la Beguda Alta
La Mancomunitat de la Beguda ja és una realitat. Els regidors
dels tres municipis dels quals depèn administrativament
aquest nucli en van aprovar la constitució en l’assemblea
del 23 de novembre. Ara la Mancomunitat resta pendent
de la inscripció al Registre d’Ens Locals per poder iniciar
definitivament la seva activitat. En l’assemblea també es va
nomenar el president de la Mancomunitat, que durant l’any
2010 serà l’alcalde de Masquefa. La presidència serà rotatòria
entre els tres ajuntaments i s’exercirà per anys naturals (de
gener a desembre). Així el 2011 el president serà l’alcalde de
Sant Esteve i el 2012 el de Sant Llorenç. Els dos alcaldes que
no tinguin la presidència ostentaran les dues vicepresidències.
La Mancomunitat es crea per resoldre les mancances en el
serveis que pateixen els veïns i veïnes de La Beguda.

S’intensifica la vigilància per
evitar els actes vandàlics
La Policia Local ha intensificat la vigilància per evitar que
es produeixin actes vandàlics a la vila i garantir que es
respecti l’entorn i el mobiliari públic. La lluita contra els
actes vandàlics és una prioritat per a l’equip de govern.
La comissió d’aquestes infraccions està regulada per una
ordenança municipal, que preveu importants sancions
econòmiques o la prestació de treballs a la comunitat.
L’Ajuntament ha sancionat algunes persones per aquestes
infraccions. Alguns casos es deriven a la justícia ordinària o
al jutge de menors si els infractors no són majors d’edat.
L’Ajuntament fa una crida a tots els vilatans i vilatanes i els
demana que col·laborin i truquin a la policia (93 772 60 25)
si observen la comissió d’algun acte vandàlic.

L’Ajuntament congela els
impostos per a l’any 2010
davant la crisi
L’equip de govern ha congelat les ordenances fiscals per
al 2010 com a mesura per ajudar les famílies a fer front a
l’actual crisi econòmica. L’única taxa que s’incrementa és
la de la recollida d’escombraries a les urbanitzacions, ja
que l’any que ve s’hi implantarà la recollida selectiva de la
matèria orgànica, que passar a ser obligatòria per llei.
Així mateix, l’Impost de Béns Immobles (IBI), que durant
els dos darrers anys es va rebaixar, queda congelat i no
s’hi aplica cap pujada. L’Ajuntament s’ha vist obligat a no
poder rebaixar encara més l’IBI perquè l’any 2010 rebrà
fins a un 10% menys de recursos de l’Estat i l’IVA també
s’incrementarà . Les rebaixes dels dos anys anteriors i
la congelació d’aquest han suposat un estalvi de més de
280.000 euros per a les butxaques dels vilatans i vilatanes.

Commemoració del Dia
Internacional dels Drets
Humans
Masquefa se sumarà al Dia Internacional dels Drets Humans,
que se celebra el 10 de desembre. Així, durant el dissabte
12 i el diumenge 13 de desembre, coincidint amb el Cap de
Setmana Solidari, es podrà visitar una exposició sobre la
història dels drets humans a la Sala Polivalent. Es tracta d’una
exposició de Nacions Unides. A més els dies 14 i 15 es farà
un curs sobre els drets humans amb el grups de 3r de la
SES Masquefa, en el marc de l’assignatura d’Educació per a
la ciutadania.

Demanar hora al metge
del CAP
Per demanar hora al metge (cita prèvia) al Centre
d’Atenció Primària de Masquefa hi ha tres possibilitats:
trucar al telèfon de Sanitat Respon (902 111 444),
personar-se al mostrador de l’ambulatori (C/ de les
Escoles, s/n) o sol·licitar la visita via Internet (http://www.
gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm). En cas d’urgències cal
trucar al CAP de Masquefa (93 772 64 34), on, després
de valorar cada cas, es dóna una hora orientativa per
aquell mateix dia.
D’altra banda, des d’aquest mes de novembre el CAP
ja expedeix les prescripcions electròniques de receptes.
Amb aquestes prescripcions poden adquirir-se els
medicaments a qualsevol farmàcia de Catalunya. En el
cas de persones amb malalties cròniques la prescripció
conté la medicació necessària per a tot l’any, de manera
que s’evita als pacients haver d’anar cada setmana al
CAP i es redueixen les cues.
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300.000 euros de Madrid per a continuar rehabilitant la Rojo
Es destinaran a fer un nou equipament d’ús municipal en l’emblemàtica fàbrica
L’Ajuntament de Masquefa rebrà una partida de 300.000 euros
dels pressupostos de l’Estat per a l’any 2010 per a realitzar
noves obres de rehabilitació de l’emblemàtica Fàbrica Rogelio
Rojo. Aquests diners es destinaran a reformar una altra part
d’aquesta antiga fàbrica i fer-hi un nou equipament municipal.
La concessió d’aquests 300.000 euros ha estat possible gràcies

a una de les esmenes que el grup de CiU al Congrés dels
Diputats va presentar a la Llei de Pressupostos de l’Estat per
aconseguir finançament per a projectes culturals en diversos
municipis. Masquefa ja va rebre l’any passat 1.000.000 d’euros
per a la rehabilitació d’aquesta fàbrica, aportació que s’ha
destinat a acabar les obres de la nova Biblioteca.

Quatre nous passos elevats per garantir la seguretat viària
S’han instal·lat en punts neuràlgics del municipi per reduir la velocitat dels vehicles

L’Ajuntament ha instal·lat quatre nous passos elevats al municipi
per garantir la seguretat dels vianants i reduir la velocitat dels
vehicles. Els nous passos s’han habilitat en punts estratègics i
en zones on s’havia detectat que alguns vehicles circulaven a
una velocitat superior a la permesa. Els passos s’han pintat amb
pintura antilliscant i reflexant per incrementar la visibilitat del

vianant quan hi creua.
Els quatre nous passos elevats es troben al C/ Bonavista (un dels
accessos principals al centre urbà), el C/ Font de la Malesa (que
serveix d’accés al camp de futbol i al barri), a la Carretera Vella
de Can Parellada i a l’Avinguda de Can Parellada (la principal via
d’accés a aquesta urbanització).

Hi ha moltes raons per reciclar. Escull la teva i fes-ho
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si es recicla el vidre, s’estalvia un 44% d’energia i per cada tona
reciclada s’estalvien 1,2 tones de matèries primeres.
Recuperar dos tones de plàstic equival a estalviar una tona de
petroli.
En reciclar una tona de paper se salven 17 arbres.
Una bossa de plàstic triga 400 anys a degradar-se.
Si aboquem l’oli de cuinar per l’aigüera contaminem fins a 1.000
litres d’aigua.
La matèria orgànica representa gairebé la meitat del total de la
brossa que es genera, i una vegada reciclada serveix per a fer
compost.
Les piles contenen metalls pesants que són potencialment
perillosos per a la salut i el medi ambient si no es reciclen
correctament.
Reciclant, estalviem energia i evitem la contaminació del sòl, les
aigües o l’aire.
A Catalunya generem 1,6 quilos de residus per persona i dia, i la
recollida selectiva representa el 25% del total de residus.
L’aplicació de les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar) és una opció
ecològica, educativa, sostenible i responsable.

Cada residu al seu lloc
•
Contenidor groc. Envasos de plàstic, envasos metàl·lics
,envasos tipus brik i safates de suro blanc (porespan).
•

Contenidor verd. Envasos de vidre.

•

Contenidor blau. Paper i cartró.

•

Contenidor marró. Matèria orgànica (carn, peix, fruita,
verdura, closques d’ou, marro de cafè, paper de cuina, taps de
suro i petites restes de jardineria)

•

Punt Sigre. Medicaments. El pots trobar a les farmàcies.

•

Contenidor verd fosc. Tot el que no es pot reciclar.

•

Contenidors específics. Deixalleria mòbil (olis, pintures,
vernissos, insecticides, aparells elèctrics, fluorescents, bombetes,
tòners, piles, bateries, radiografies...)

•

Deixalleria municipal. Voluminosos, residus específics,
restes de poda...

I recorda, no és més ecològic qui més recicla,
sinó qui menys consumeix

MASQUEFA

NOTÍCIES

batega

14

Pla per fomentar el civisme i la
convivència a Masquefa
La regidoria de Joventut de l’Ajuntament està elaborant el
Programa d’Acció Cívica (PAC). Conjuntament amb la Diputació
de Barcelona fa mesos que treballa, des de l’àmbit polític i tècnic,
per establir les bases d’aquest projecte. El PAC pretén potenciar
l’acció transversal i comunitària entre els diferents agents socials
del municipi vinculats amb els joves i fomentar els valors del
civisme i la convivència amb les persones i l’entorn.
El projecte, que compta amb l’assessorament de la Fundació
Desenvolupament Comunitari i de la Diputació, està en la
fase de prediagnòstic; basada en el treball de camp a partir
d’observacions sobre el terreny i entrevistes fetes durant la
investigació, l’apropament i l’anàlisi de la realitat. La recollida de
dades conclourà amb una diagnosi.
Les conclusions d’aquest treball de camp es van exposar als
regidors i tècnics municipals el dijous 19 de novembre. També
es van donar a conèixer als joves entrevistats i es va fer una
sessió en grups per conèixer les seves propostes en relació a

tres temes: Recinte Rogelio Rojo, espais públics i civisme. Hi
van ser presents l’alcalde, Xavier Boquete, el regidor d’Esports
i Urbanisme, Enrique Gómez, i la regidora de Cultura, Educació
i Serveis Socials, M. Àngels Font, que van donar resposta a les
inquietuds de la trentena de joves assistents.

“Un nadó, un arbre”
L’Ajuntament regala una alzina a tots els infants que neixin
aquest 2009 a Masquefa. Quan arribi la temporada de plantació
es farà una plantada col·lectiva de les alzines al nou parc del
costat del pàrquing de camions, a la Pedrosa. L’objectiu és
fer un bosc on tots els nens i nenes tindran el seu arbre. Les
famílies poden recollir a l’Ajuntament (C/ Major, 93) un val

que posteriorment intercanviaran gratuïtament per l’alzina.
L’horari és de les 9 del matí a les 2 del migdia. Cal deixar un
telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic (si se’n
disposa).
L’Ajuntament els informarà del dia de la plantada i del que han
de fer per recollir l’alzina.

Celebració de la Festa
de la Castanyada
Masquefa va sumar-se a la tradicional festa de la castanyada amb
diverses activitats. D’una banda, la Zona Lliure va organitzar
un taller per aprendre a fer panellets en què van participar
una vintena de joves. D’altra banda, la Penya Blanc-i-Blava va
organitzar a la Sala Polivalent de la Rogelio Rojo “La rumba de la
castanya”, amb les actuacions dels grups China Chana, Mecatxis,
Nose Uri i Los Destellos, i una batalla de galls rappers. També el
Casal de la Gent Gran va sumar-se a la celebració amb un ball de
tarda i un berenar a base de castanyes, moniatos i panellets.
Per la seva banda, l’Associació de Veïns de Can Quiseró va
celebrar Halloween amb una festa de disfresses i un berenar de
xocolata i xurros en què van participar una quarantena d’infants,
acompanyats de les seves famílies. Els nens i nens també van
recórrer la urbanització casa per casa per demanar llaminadures
i caramels.
Finalment, l’1 de novembre, Diada de tot Sants, una delegació

de l’Ajuntament va anar al cementiri per retre un any més
homenatge al qui popularment es coneix com el soldat
desconegut, un soldat que van trobar mort per la Guerra Civil a
Masquefa i del qual no se’n coneix la identitat. Els representant
municipals van fer la lectura d’un poema i una ofrena floral.

Horaris de les dependències municipals per les vacances de Nadal
Amb motiu de les festes nadalenques, el Centre Tecnològic
Comunitari romandrà tancat del 24 de desembre al 6 de gener
(ambdós inclosos). A més els dies 7, 24 i 31 de desembre l’Àrea
de Serveis Personals estarà tancada i mantindrà els serveis

mínims a l’Ajuntament (C/ Major, 93). Els dies 25 de desembre i 1
i 6 de gener totes les dependències municipals estaran tancades.
Per demanar hora a Serveis Socials o a la Borsa de Treball caldrà
trucar a l’Àrea de Serveis Personals (tel. 93 772 78 36).

Desembre 09

Agenda
 ANGLÈS

contemporània

Horari: de 10h a 12h. Gratuït

De 5 a 6 anys

 DANSA MODERNA

Taller Nadal

De 7 a 9 anys

Dates: 3, 10 i 17 de desembre

Dimarts de 18.30h a 19.30h

Taller Power Point

Dates: 3, 10, 15 i 17 de desembre

CULTURA I FESTES

Horari: de 12h a 14h. Gratuït
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Dimecres de 17.30h a 18.30h
De 10 a 11 anys

Dijous de 17.30h a 18.30h
Taller gent gran

De 11 a 12 anys

5 i 19
dissabtes

Dates: 4, 11 i 18 de desembre

Dijous de 18.30h a 19.30h

Horari: d’11.30h a 13.30h. Gratuït

Adults

1a sessió
Xerrada debat
“Estats Units: la formació de
l’últim imperi”

Taller Internet

5 de desembre, a les 17h, a la
Biblioteca Municipal

Dates: del 9 de novembre al 16 de
desembre

2a sessió
Cine-forum
Amb la projecció de la pel·lícula
“El último mohicano” de Michael
Mann (1992)
19 de desembre, a les 17h, a la
Biblioteca Municipal

 PESSEBRE VIVENT
Dissabte, 19
A partir de les 5 de la tarda
A la plaça Anoia (entrada pel carrer
Escorxadors)
L’organitza una comissió de
voluntaris
Durant el pessebre, els infants
podran fer cagar el tió
(activitat organitzada per l’Associació
de Comerciants i Serveis de
Masquefa)

 EXHIBICIÓ DE DANSA
Dissabte, 19
Exhibició de flamenc, hip hop, dansa
clàssica, break dance i dansa jazz
A càrrec de les alumnes de l’Escola
de Dansa Noemí Rubira
A partir de les 17h, a la Sala
Polivalent del Recinte Rogelio Rojo
A les 23h: festa de nit a la Sala
Polivalent oberta a tothom

 BALL POPULAR
DE NADAL
Diumenge, 20
Amb Mar i Cel
A les 18h, a la Sala Polivalent del
Recinte Rogelio Rojo

CURSOS
 CENTRE TECNOLÒGIC
MASQUEF@ULA

Dates: 14 i 16 de desembre
Horari: de 17.30h a 19.30h. Gratuït
Curs de Word Inicial

Horaris: dilluns i dimecres de 12h a
13.30h
Preu
Aturats: 10 euros
Pensionistes: 20 euros
Treballadors: 40 euros
Curs de Word Inicial

Dates: del 12 de novembre al 18 de
desembre

Iniciació: dilluns de 18h a 20h
Elementary: dilluns de 20h a 22h
Intermediate: dimarts de 18h a 20h
First Certificate: dimarts de 20h a 22h

 BALLS DE SALÓ
Vals vienès, tango, samba, Txa txa txa,
rumba i boleros
Avançat

Dilluns de 21h a 22.30h
Iniciació

Dijous de 21h a 22.30h
A la Sala Polivalent Rogelio Rojo

 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

 BODY FORM

Classes de solfeig, expressió i
llenguatge Musical, així com el
coneixement d’alguns instruments.
Classes impartides per un mestre i
músic en actiu.
Adreçades a totes les edats
Classes Infantils

Gimnàstica de manteniment
Barres, peses, exercicis suaus i
estiraments.

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

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

Gimnàstica de manteniment per a
gent gran i no tan gran

CURSOS DE L’ALZINAR

Tots els divendres de 18h a 20h

 EXPRESSIÓ MUSICAL

 BODY FORM SUAU

Horari: dilluns, dimecres i divendres
de 19.30h a 21h
Preu
Aturats: 10 euros
Pensionistes: 20 euros
Treballadors: 40 euros

Classes de dibuix Manga. Iniciació a
l’animació.
Crea els teus propis còmics.
2 hores setmanals

Dimarts i dijous de 15.30h a 16.30h

Dates: del 16 de novembre al 11 de
desembre

Dates: del 16 de novembre a l’11
de desembre

Dimecres i divendres de 19.15h a
20.15h

 DIBUIX MANGA

Dimarts i dijous
De 18.30h a 19.25h

Batuka i ritmes Llatins

Curs de Word avançat

Per a joves i adults

Iniciació a la dansa clàssica i
exercicis de rítmica.

Curs d’Excel Avançat

Curs d’Acces Inicial

Dimecres i divendres de 18.15h a
19.15h

 BALLET CLÀSSIC

 BATUKA

Horari: dimarts i dijous de 19.30h
a 21h
Preu
Aturats: 10 euros
Pensionistes: 20 euros
Treballadors: 40 euros

De 7 a 12 anys

3 dies de prova
Professora graduada en dansa
contemporània

Horari: dimarts i dijous de 17.30h
a 19h
Preu
Aturats: 10 euros
Pensionistes: 20 euros
Treballadors: 40 euros

Dates: del 12 de novembre al 18 de
desembre

Classes de dansa moderna, aprenem
els principis de la dansa, ballant
coreografies amb diferents estils
musicals

Dimarts i dijous, de 10.15h a
11.15h

 CANT CORAL
Tots els divendres de 22.30h a 24h
Gratuït

 DANSA CREATIVA
Mitjançant el joc i la imaginació
aprendrem els principis bàsics del
moviment, estimulant la
capacitat creativa dels nens.
De 3 a 6 anys

Dimecres i divendres de 17.15h a
18.15h
Professora graduada en dansa

Dijous de 17.30h a 18.30h
Classes per a adults

Dijous de 18.30h a 19.30h

 TAI-TXI i IOGA
Enfortirem l’energia interna del
cos, la flexibilitat, la resistència i
alleugerirem tensions.

Tai-txi

Dilluns de 19.30h a 20.30h
i divendres de 20.30h a 21.30h o
divendres de 09:30h a 10.30h

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 93772 68 6

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 novembre i podria haver-se modificat.

Agenda esportiva
CLUB PETANCA
MASQUEFA

EEM MASQUEFA – TOYOTA
MOLINS B

06/desembre – 09h
2a Divisió Grup 2 Lliga Masculina
MASQUEFA C.P C –
CAMPOAMOR C.P A

FUTBOL

06/desembre – 09h
6a Divisió Grup 8 Lliga Masculina
MASQUEFA C.P C – ST VICENÇ
LA GUÀRDIA C.P B
13/desembre – 09h
3a Divisió Grup 2 Lliga Femenina
MASQUEFA C.P. B – ST QUIRZE
C.P A
13/desembre – 09h
4a Divisió Grup 7 Lliga Masculina
MASQUEFA C.P. B – MOLINS
DE REI C.P
20/desembre – 09h
2a Divisió Grup 2 Lliga Masculina
MASQUEFA C.P C –
MEDITERRANI BELLVITGE C.P A
20/desembre – 09h
6a Divisió Grup 8 Lliga Masculina
MASQUEFA C.P C –
ODENENSE C.P

CLUB PATÍ
MASQUEFA
04/desembre – 21.45h
Sèniors
C.P MASQUEFA – C.E
CORNELLÀ
11/desembre – 21.45h
Sèniors
C.P MASQUEFA – C.E
CORNELLÀ

05/desembre – 10.15h
Grup 26 Aleví Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A
– Pª BARC. ST VICENÇ HORTS A
05/desembre - 18h
Grup 21 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
(RET-1a v) A – QUNITINENC
C.F A
06/desembre – 10h
Grup 19 Cadet Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A
– PIERA A.E A
06/desembre– 12h
Grup 5 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A
– CERDANYOLA FC B
12/desembre – 12h
Grup 23 Prebenjamí F-7
Campionat de Lliga
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A
– SITGES U.E A
12/desembre – 12h
Grup 28 Benjamí 7 A Segona
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A
– IGUALADA C.F B
12/desembre – 13h
Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A
12/desembre – 13h
Promeses
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A

EEM BÀSQUET
MASQUEFA

12/desembre – 16h
36è Campionat de Catalunya
Futbol Veterà 3a Divisió
FC MASQUEFA – CORBERA

12/desembre – 17.30h
Grup 02 Júnior Masculí Nivell B
EEM MASQUEFA – C.B
CASTELLAR A

13/desembre – 13h
Prebenjamí F-7 Trobades
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A
– ESCOLA MONTAGUT

12/desembre – 19h
Grup 3 Sots 21 Masculí Nivell B
EEM MASQUEFA – A.E
BELLSPORT B

13/desembre
Grup 12 Segona Regional
MASQUEFA F.C A – VILANOVA
DEL CAMI C.F A

12/desembre – 20.30h
Grup 02 Sèniors B Masculí

19/desembre – 10.15h

Grup 26 Aleví Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A
– Pª BLAUGRANA VALLIRANA A
19/desembre – 12h
Grup 27 Benjamí 7 B Segona
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA B
– SAN MAURO U.D B
19/desembre - 18h
Grup 21 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
(RET-1a v) A – SAN MAURO
U.D B
20/desembre – 10h
Grup 19 Cadet _ Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
“A” – VILANOVA GELTRU C.F.
“A”
20/desembre– 12h
Grup 5 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A
– SABADELL F.C A
20/desembre
Grup 12 Segona Regional
MASQUEFA F.C A – PIERA A.E A

ESPARDENYA
MASQUEFA FS
20/desembre– 18.30h
Divisió d’Honor
F.S ESPARDENYA – A.E BRUC

MASQUEFA TENNIS
TAULA CLUB
20/desembre – 09h
MASQUEFA TTC –
CTT BADALONA LA
BADALONENSE A

CLUB
EXCURSIONISTA
ANOIA
Dissabte 19
Etapa GR11: Planoles - Puigcerdà
Per a més informació, dirigiu-vos
al Club Excursionista Anoia (els
divendres de 19 a 21h), truqueu
al 93.772.67.20, o adreceu-vos
al C/ Crehueta, 33. També a
ceanoia@hotmail.com

A FONDU
COMPETICIÓ
Novembre i desembre
Curs de conducció segura
Dos cursos: de 8 hores de
durada i de 13 hores
De dilluns a diumenge
Centre de formació de Can
Padró
Grups de 10 persones
Formació teòrica i pràctica
Curs de 8 hores:
de 9h a 18h
Preu: 270 euros més IVA
Curs de 13 hores: dividides en matí
tarda i un altre matí.
Preu: 377 euros més IV A
Instructors homologats per
l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
Instructors de l’Escola de
Conducció de Porsche
Curs bàsic de tècniques de
conducció segura 4x4
Centre de formació d’stress i
adrenalina
Conducció Segura 4X4 de 4
hores (matins o tardes)
De dilluns a diumenge
Grups de 10 persones
Destinataris:
•
Personal al servei de
l’Administració, amb llocs
de treball que comporten
la necessària utilització de
vehicles 4x4 i requereixen
la circulació per carreteres
de caràcter urbà com
interurbà.
•
Xofers i conductors de
serveis de parcs mòbils
de departaments de
corporacions locals
•
Policies, bombers i
treballadors de grups
d’intervenció ràpid i
protecció civil.
Durada del curs: 4 hores, dividides
en mati o tarda
Preus: 100 euros més IVA
Reserves i informació:
600 45 27 81 (Pere Garrido)
e-mail: a
fonducompeticio@infomasquefa.com

MASQUEFA
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

Els pagesos de Masquefa i els deutes de guerra
En una sessió dels ‘Cafès amb Història’ la Lola Matas em va deixar
veure una carta datada l’any 1939. L’escrivia un terratinent des
d’Igualada al seu masover a Masquefa per donar compte d’uns deutes
que volia cobrar d’uns pagesos, a causa d’unes rendes que aquests
havien deixat de pagar durant la guerra civil. Em va semblar un fet
curiós que explicava, per si sol, bona part dels processos i situacions
viscudes en aquells anys de conflicte a la Masquefa més rural. Em vaig
decidir a reproduir la carta i comentar-la :
“Igualada, 11 de mayo 1939 Año de la victoria.
Sr. Don Manuel Caldino. Masquefa.
Amigo Manuel: He recibido tu atenta 27 del pasado Abril de cuyo contenido
quedo bien enterado. Todos los aparceros siguen viniendo según vamos
citándolos.
En cuanto a Farfalla, de no pagar por todo el día 13 del corriente daré orden
de detención, pues no quiero se burle de mi. Referente a la sra. de Soteras,
puedes pasar tu mismo y cobrar la cantidad de 299.80 pesetas, que es lo
que debe, y podrías llevarlas cuando vengas, que si te fuese posible podrías
venir el próximo sábado para hablar de algún asunto.
Tenía que venir el otro día Cirilo Mañá y no ha venido habiendo dicho que
no tenía dinero, y como quiera que no permito que se burle de mi, puedes
pasar por su casa y decirle que si para el día 13, o sea el próximo sábado,
no ha entregado las 107.20 pesetas que debe, que daré también orden de
detención lo mismo que Farfalla.
Para el próximo sábado día 13 puedes citar los tres que faltan que son
Tomás Parés que debe 229.75 pesetas, Joaquina Babé que debe 85.55
pesetas y Sisana que debe 98.65 pesetas. Si alguno de estos tres no quiere
venir puede entregarte a ti las pesetas.
Sin más, con saludos para tu familia se despide tu amigo.
Salvador Murt.”
A Masquefa, com a la resta del camp català, l’accés a la terra estava
regulat per relacions contractuals entre el pagès que treballava la terra
i el propietari d’aquesta, que en la majoria de casos era absentista i
rendista. Els pagesos s’han defensat, des de ben antic, dels abusos dels
propietaris mitjançant l’associacionisme. Masquefa no fou una excepció
i el sindicat agrari per excel·lència era la Unió de Rabassaires, fundada
l’any 1922.
En arribar la República (1931),el govern donà satisfacció a reivindicacions
llargament reclamades per aquests pagesos. Primerament, es procedí

a la revisió dels contractes amb els propietaris, però els jutjats van
fallar sistemàticament contra els pagesos. Així que des del Govern
de la Generalitat es va voler donar una solució definitiva al conflicte
amb la tramitació de la Llei de Contractes de Conreu durant el 1933
i primers mesos de 1934, que fou aprovada l’abril d’aquest any. Es
tractava d’un text moderat però que obria les portes perquè els
rabassaires poguessin tenir accés a la propietat de la terra, tot pagantne el valor al propietari. La promulgació d’aquesta llei va obrir la
caixa dels trons: va fer reaccionar els propietaris i no va satisfer les
expectatives dels moviments camperols d’esquerres que emergien
amb força. El conflicte estava servit.
En arribar la Guerra Civil, al 1936, es posaren a debat algunes de les idees
de les formacions revolucionaries i/o republicanes amb representació
a Masquefa. Pels Rabassaires, l’accés a la terra era fonamental, portaven
un ideari d’explotació familiar i d’enfortiment de les cooperatives. La
CNT, per contra, apostava directament per l’explotació col·lectiva, una
de les màximes aspiracions en el pensament agrari anarcosindicalista.
Amb tot, el fracàs del reformisme impulsat per la Llei de Contractes
de Conreu i la posterior repressió, varen fer que fins i tot la Unió de
Rabassaires radicalitzés les seves posicions en el seu congrés de maig
de 1936, apostant per l’explotació col·lectiva allà on fos viable. A la
pràctica, molts pagesos van deixar de pagar les rendes per treballar la
terra durant els anys de conflicte. En alguns casos, ho feren emparats
per la legislació dels efímers governs republicans de temps de guerra;
en altres casos, seguint els postulats ideològics de les formacions en
les que militaven o simpatitzaven. Ara bé, en el moment en què va
acabar la guerra i es va fer patent el nou règim franquista, el poder
va tornar a recaure en els propietaris. El 1939, els terratinents van
recuperar la llei i la Guàrdia Civil per a la seva causa. Haurien de passar
encara molts anys perquè la llei i l’ordre tornessin a ser un instrument
al servei de tota la ciutadania.
Daniel Garcia Giménez
Llicenciat en Història i coordinador de l’espai Cafès amb Història.

Fonts:
La Unió de Rabassaires. Lluís Companys i el republicanisme: el cooperativisme
i el sindicalisme pagès a la Catalunya dels anys vint, Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 2000. El problema agrari a Catalunya. La qüestió rabassaire
(1890-1936), Barcelona: La Llar del Llibre, 1983.

LES VOSTRES OPINIONS
El Consell de Participació i Convivència
En el encuentro de las entidades locales y los partidos
políticos, en la sala del CTC, en abril, hubo muchas y muy
buenas ideas sobre las tareas que hacer para conseguir
que la gente sea mejor y el pueblo más limpio. Ideas
para conseguir que las personas respeten la limpieza
de las calles, reciclen los desechos domésticos, limpien
los excrementos de los perros, no rompan el mobiliario
urbano. Ideas para recuperar los valores cívicos que
faciliten la convivencia, tales como la responsabilidad,

el respeto, el estudio, el esfuerzo; así como corregir la
nefasta cultura del endeudamiento desproporcionado del
dinero social. Ideas para sancionar a los infractores que se
saltan las normativas municipales con multas, con trabajos
sociales…
Todo esto no dejan de ser nobles propósitos , una muy
noble utopía, que exigirán esfuerzo y constancia. Pero si
entre todos, la familia, la escuela, los medíos y las entidades,
logramos que se empiece a respetar tanto a las personas
como a las cosas el esfuerzo habrá valido la pena.
Simeón Monfort

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 (Recinte Rogelio Rojo) o al correu
electrònic masquefabatega@masquefa.net

núm.
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NOM: Societat de Caçadors de Masquefa L’Esquirol
ANY DE CREACIÓ: 1970
CATEGORIA: Esports i Natura
ACTIVITATS: Repoblació de la fauna i espècie cinegètica de Masquefa.
Pràctica de la caça (menor i major) amb arma de foc. Captures amb xarxa legal.
adreça: plaça de l’Estació s/n (edifici de l’Alzinar)
tel.: 667 20 84 05 (Reza) / 671 657 483 (Joan Manel)
web: amasquefa.com/esquirol e-mail: esquirol@amasquefa.com

Societat de Caçadors L’Esquirol,
entre l’esport i la natura

“El caçador no és una persona que es diverteix matant; el caçador és una persona a qui agrada estar en
contacte amb la natura, cuidar el bosc, contribuir a repoblar alguna espècie quan està en perill d’extinció, i
eliminar animals quan n’hi ha en excés i poden posar en perill l’ecosistema”.“Si no hi haguessin caçadors potser
els porcs senglars arribarien al centre de Masquefa, destrossant-ho tot, buscant menjar en els contenidors i
portant malalties”. Aquestes són paraules de Reza Maleki, membre de la Societat de Caçadors de Masquefa
L’Esquirol, una de les entitats més antigues de la vila.
L’Esquirol és també una de les associacions que ha aconseguit mobilitzar més gent. Ja el primer any d’activitat,
el 1970, més de 140 caçadors es van integrar a l’entitat, fundada per Antoni Martínez i Josep Gassol. En
l’actualitat la xifra d’associats s’ha reduït pràcticament a la meitat.Això es deu fonamentalment a les dimensions
de la veda de caça, que fa 1.285 hectàrees. Està integrada per boscos, vinyes, torrents i rieres.“Amb una veda
d’aquestes dimensions aquest nombre de caçadors ens permet practicar aquest esport sense riscos i evitant
accidents”. La societat l’integren avui només homes, però fins l’any passat comptava amb tres caçadores. “Et
sorprendria el nombre de dones que formen part de societats de caçadors”, diu Reza. L’Esquirol permet
compartir l’afició per la caça a persones d’edats molt diverses, des dels 27 anys fins als 70.
L’entitat organitza sortides a la veda de caça tres dies a la setmana, dijous, dissabte i diumenge, tal i com
estableix la normativa. Dos dies practiquen la caça menor (sobretot la caça de la perdiu i el conill, però també
d’espècies migratòries) i un dia la caça major (porc senglar). Puntualment també fa batudes de porcs senglars,
prèvia autorització de Medi Ambient, si algun grup d’aquests animals ocasiona danys en terrenys o finques.A
més, participen en batudes conjuntes de porcs senglars amb els caçadors dels Hostalets i El Bruc.
L’Esquirol també organitza dos campionats anuals, amb la col·laboració de l’Ajuntament. D’una banda, el
Campionat de gossos de caça de Sant Hubert, en què participen caçadors d’arreu de Catalunya. D’altra banda,
per la Festa Major de Masquefa desafien a demostrar la seva punteria a tothom qui s’anima a participar en el
Campionat de Tir al Plat.
Actualment la junta de l’Esquirol està integrada per Joan Manel Marcos (president), Reza Maleki (secretari),
Joaquín Merchán (vicepresident), Fèlix Merchán (tresorer) i els vocals Ramon Cantó, Manel Antolí i José
Manuel Barros.

“Si no hi haguessin caçadors potser els porcs senglars
arribarien al centre de Masquefa, destrossant-ho tot, buscant
menjar en els contenidors i portant-nos malalties”

