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Nova Comissió 
Permanent 

al Consell de 
Participació

El Consell de Participació 
i Convivència a Masquefa 
va celebrar el 30 de 
novembre el darrer 
plenari d’aquest any 2009. 
En l’acte es va donar 
la benvinguda als nous 
membres del Consell i la 
Comissió de treball per 
a l’elaboració de cartells 
per a les festes locals 
va presentar les bases 
del concurs, que van ser 
aprovades pels assistents. 
En el mateix plenari es 
va constituir una nova 
Comissió Permanent del 
Consell de Participació 
i Convivència, formada 
per Marta Luna, Luís 
Juncal, Maria Porlán, Adrià 
Gutiérrez, Jordi García i 
Elena Fàbregas. També es 
va escollir Elena Fàbregas 
nova vicepresidenta del 
Consell, i Jordi García 
com a suplent.

El Servei de reforç escolar i tècniques d’estudi 
és una iniciativa de l’Ajuntament per ajudar 
els estudiants a millorar el seu rendiment a 
l’institut.  S’adreça a alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t 
d’ESO i especialment a estudiants amb dificultats 
d’aprenentatge. El servei no pretén ser només 
una classe de repàs i per a fer els deures, sinó 
un espai amb una visió més àmplia i general, des 
d’un treball global en l’àmbit dels aprenentatges 
escolars fins a un treball més integral en 
l’aspecte personal de cada jove que l’ajudaran 
en el seu desenvolupament i autonomia de futur. 

El servei incideix, patint de les necessitats específiques de cada alumne, en les seves 
dificultats d’aprenentatge, en les actituds i en els hàbits bàsics d’estudi. Les places 
són limitades, amb un màxim de cinc alumnes per grup, per poder fer un treball i 
seguiment personalitzat. Les sessions es fan a la Sala Nova (al Recinte Rogelio Rojo). 
Des d’ara es poden fer les inscripcions per al primer trimestre de l’any (gener-març). 
Les persones interessades han d’adreçar-se a l’Àrea de Serveis Personals (al Recinte 
Rogelio Rojo) o trucar al 93 772 78 36. Hi ha quatre grups i horaris diferents: dos 
per als alumnes de 1r i 2n, i dos per als de 3r i 4t.
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SABÍEU QUE...

REFORÇ ESCOLAR I TÈCNIQUES D’ESTUDI
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 
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 LA BALDUFA 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

Informeu-vos de les condicions del servei 
• 

que us ofereix l’operador, preus, termini 

per a la connexió inicial, existència d’un 

període mínim de contractació, política de 

compensacions i reemborsament, nivell 

de qualitat... Els operadors estan obligats a 

facilitar la informació sobre el contingut mínim 

dels contractes a la seva pàgina d’Internet, per 

escrit si ho sol·liciteu, sense que us comporti 

cap despesa, i per mitjà del telèfon d’atenció al 

públic (les trucades tindran un cost màxim del 

preu ordinari del servei sense recàrrec).

Vigileu amb les altes no sol·licitades. Si no voleu 
• 

contractar el nou servei que un operador us 

ofereix per mitjà d’una trucada telefònica, 

per correu o personalment, no li doneu les 

vostres dades personals, ni les bancàries, ni les 

de facturació. 
La portabilitat és un dret. Teniu dret a canviar 

• 
d’operador en qualsevol moment conservant 

el número de telèfon, excepte en casos 

determinats. Aquesta sol·licitud inclou la 

sol·licitud de baixa amb l’antic operador. 

Informeu-vos dels terminis i requisits

En la contractació a distància l’operador està 
• 

obligat a enviar-vos les condicions generals de 

la contractació i la confirmació documental 

de la contractació- Teniu 7 dies hàbils per a 

desistir-ne. Si contracteu a domicili també 

teniu 7 dies.

Contractació de 

telefonia fixa i 
mòbil
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L’Associació de Veïns de Can 
Quiseró tornarà a organitzar 
el dissabte 26 de desembre un 
caga tió per als infants i les seves 
famílies. Es farà a partir de les 11 
del matí al local social. A les 12 
hi arribarà el Patge Viu Viu per 
recollir les cartes al Reis. A més, el 
Club Petanca Masquefa celebrarà 
també el dia 26, a partir de les 9, 
el Campionat Obert de Petanca 
de Sant Esteve, que es disputa 
per tripletes amb la participació 
d’equips d’arreu de Catalunya.

Can Quiseró i la 
petanca se sumen 

a la festa

ACTUALITAT

Les activitats de Nadal començaran el 
dissabte 19 de desembre amb el Pessebre 
Vivent, recuperat l’any passat i organitzat 
aquesta vegada per una comissió 
de voluntaris. Se situarà al Carrer 
Escorxador (amb entrada per la plaça 
Anoia) i es farà entre 2/4 de 6 i 2/4 de 
8 de la tarda. L’entrada costarà 2 euros. 
Des de les 5 de la tarda la plaça Anoia 
acollirà un Caga Tió per a nens i nenes de 
0 a 8 anys organitzat per l’Associació de 
Comerciants i Serveis. 
Els contes iniciaran el seu protagonisme 
el dilluns 21 de desembre amb la sessió 
“Els clàssics de Nadal”, a càrrec de La 
Tabola. El contacontes es farà a les 6 de la 
tarda a la biblioteca. La sessió es repetirà 
el dimarts 29 de desembre, també a les 6.
Abans, el dijous 24 es narrarà per 
l’emissora municipal Ràdio Masquefa 
(91.6 FM) “El conte de Nadal” de Charles 
Dickens. La interpretació anirà a càrrec 
dels col·laboradors de l’emissora i el grup 
de teatre local Teatrerus.
D’altra banda, per Sant Esteve, el dia 
26, la Parròquia de Sant Pere tornarà a 
ser l’escenari del tradicional Concert 
de Nadal, amb l’actuació de la Coral 
l’Alzinar. 
A més, el 31 de desembre els masquefins 
i masquefines podran acomiadar l’any 
2009 i donar la benvinguda al 2010 en 
una gran festa popular a la Sala Polivalent 
del Recinte Rogelio Rojo, organitzada 
per la Cofradía del Cristo Crucificado y 
Nuestra Señora de los Dolores.
L’agenda festiva es reprendrà el 2010, 

el diumenge 3 de gener, amb el parc 
nadalenc. Des de les 11 del matí i fins a 
les 2 del migdia hi haurà al poliesportiu 
inflables, un brau mecànic, wii i simuladors 
i dos espais de joc (un per a infants de 0 
a 3 anys i un altre per a pares i mares). 
A la tarda l’acció es traslladarà a la Sala 
Polivalent de la Rogelio Rojo, on a partir 
de 2/4 de 5 s’obriran portes per assistir a 
l’espectacle musical “Hansel i Gretel”, amb 
Cia La Roda Produccions. L’aforament és 
limitat i l’espectacle començarà puntual 
a les 5. Una hora més tard, a les 6, farà 
entrada el Patge Viu Viu, qui recollirà als 
infants les seves cartes per a Melcior, 

Masquefa tornarà a viure 
aquest 2009 un Nadal temàtic. 
En aquesta ocasió serà la 
màgia dels contes la que 
il·lusionarà grans i petits. El 
Nadal de Conte pren el relleu 
al Nadal de Màgia i el Nadal 
de Circ dels dos darrers 
anys. En l’agenda nadalenca 

Gaspar i Baltasar.
Precisament els Reis d’Orient tancaran, el 
5 de gener, l’agenda festiva. Tots els infants 
i els seus familiars estan convocats a 2/4 
de 6 de la tarda, al pati de l’escola CEIP 
Font del Roure, on podran mirar enlaire 
per veure’ls arribar en helicòpter. Després 
els Reis Mags iniciaran la cavalcada cap a 
l’Ajuntament, on rebran la clau de la vila, 
i enfilaran els carrers de Masquefa per 
portar els regals a les llars. Acabaran el 
seu recorregut a les 8 de la tarda a La 
Beguda. Ja des de 2/4 de 7 se’ls esperarà 
al local social amb l’animació musical del 
grup Flabiol.

organitzada per l’Ajuntament 
i les entitats repeteix també 
el Pessebre Vivent. No hi 
falten tampoc altres cites 
clàssiques com el Caga Tió, el 
Concert de Nadal, Cap d’Any 
o l’esperada visita dels Reis 
d’Orient, que tornaran a venir 
en helicòpter
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ACTUALITAT

I JORNADA CTC: UNA INJECCIÓ D’OPTIMISME

La primera Jornada CTC va superar les millors previsions, amb 85 assistents. Organitzada 
per l’Ajuntament, la iniciativa va donar a conèixer les dues grans raons de ser del CTC: 
d’una banda, els recursos que posa a disposició del teixit empresarial; d’altra banda, les 
innovadores eines TIC que ofereix a les persones amb discapacitat

La “I Jornada CTC: Oportunitats davant de la crisi i Accessibilitat 
i TIC” va complir amb escreix els objectius. L’endemà mateix 
empresaris i col·lectius que treballen amb persones amb 
discapacitat ja van sol·licitar els serveis del centre.
Al matí, emprenedors i empresaris van tastar alguns ingredients 
per cuinar la recepta contra la crisi. Ho van fer de manera 
pràctica: gràcies a cinc ponents que van explicar, en primera 
persona, experiències empresarials concretes que conviden a 
l’optimisme. Hi van participar el reconegut economista Jordi 
Balsells, director general de l’empresa de moda Sita Murt, i 
quatre empresaris que representen des de la microempresa 
fins a la multinacional: Juan Carlos Frean (director d’Expansió 
a Catalunya d’ALDI Supermercats), Jaume Arnal (conseller 
delegat de TCN, empresa dedicada al sector immobiliari 
i a les solucions informàtiques), Joan Costa (president de la 
Comissió TIC Anoia) i Álvaro Pérez (gerent de l’empresa TDE 
Gamper Sport, dedicada a la formació per a entitats esportives 
i a l’organització de jornades per promoure els valors de 
l’esport).
Aquestes exposicions van proporcionar als assistents consells 
de gran utilitat per buscar noves oportunitats en temps de crisi i 
per respondre alguns dels interrogants que planteja l’inquietant 
panorama actual.
A la tarda el CTC també va respirar optimisme. Escoles, tallers 
i entitats van conèixer i experimentar amb eines accessibles 
que trenquen barreres i garanteixen que les persones amb 

discapacitat tinguin accés a les TIC. Els assistents van seguir 
una videoconferència dels guanyadors del Premi Millor Blog 
Catalunya, Carlos García i Pedro Cabanes. Aquest blog recull les 
diverses eines TIC accessibles per a persones amb discapacitat. 
A més, Luís Felipe Matas, de la Fundació FESOCA, va explicar 
el projecte d’intèrprets on line SIGTHOS. Després es va fer 
una demostració pràctica de les innovadores eines accessibles 
de les quals disposa el CTC, a càrrec de BJ Adaptacions i 
Desenvolupament Comunitari. Les escoles, tallers i entitats, 
així com algunes persones amb discapacitat, van practicar amb 
material tecnològic adaptat a persones amb discapacitat física, 
psíquica o sensorial.
La jornada va comptar amb les intervencions de l’alcalde de 
Masquefa, Xavier Boquete, els regidors de Promoció Econòmica 
i de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Carles 
Ventura i Carles Mernissi, i les tècniques municipals Sílvia Mas 
i Carolina Villanova, que van detallar els recursos i serveis dels 
quals disposa el CTC tant en l’àmbit del suport a les empreses 
com de l’accessibilitat, i van posar l’accent en la vocació del 
centre de donar servei al conjunt de l’Anoia i a les comarques 
veïnes.
També van ser-hi el president delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, Teo 
Romero, el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Ramon 
Felip, i el diputat delegat per a la Societat del Coneixement de 
la Diputació, Ezequiel Martínez.

Els empresaris coneixen experiències que planten cara a la crisi, i les persones 
amb discapacitat algunes eines accessibles que els garanteixen l’accés a les TIC
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NOTÍCIES

La Generalitat ha adjudicat, mitjançant l’empresa pública GISA, 
la construcció del nou edifici de la Secció d’Estudis Secundaris 
(SES) de Masquefa per un import de 5.200.000 euros. Aquest 
nou institut serà de quatre línies d’ESO, amb capacitat per a 480 
alumnes de 12 a 16 anys. La previsió és que en el futur ofereixi 
també estudis de batxillerat als estudiants de 16 a 18 anys. Els 
treballs de construcció aniran  a càrrec de l’empresa Corsán-
Corviam.
Està previst que el nou SES obri portes el curs 2010/2011. El nou 
edifici es farà a l’esplanada que hi ha al costat del CRARC, en uns 
terrenys municipals que l’Ajuntament ja va cedir a la Generalitat. 
En aquest mateix solar s’hi construirà el nou edifici de l’escola 
CEIP Masquefa II, amb una inversió de gairebé 4 milions.
 Mentre es construeix el nou edifici, aquesta escola, la tercera 
de Masquefa, ja va entrar en funcionament al setembre amb un 
centre provisional de mòduls prefabricats ubicat a l’avinguda 

El nou institut, més a prop

L’Ajuntament ja té a punt la nova oferta formativa per a 
persones adultes per als mesos de gener a març del 2010. 
Tota l’oferta es recull en una nova guia que es pot trobar  als 
equipaments municipals i als forns a partir del 21 de desembre. 
La Guia d’oferta formativa per a persones adultes també es 
pot consultar al web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat).
Amb la programació de cursos per a persones adultes 
l’Ajuntament vol ajudar els masquefins i masquefines a millorar 
les seves capacitats laborals per trobar feina o millorar el 
seu lloc de treball. L’oferta formativa per al primer trimestre 
del 2010 manté cursos que ja han tingut una molt bona 
acceptació, com ara els de formació en llengües i en TIC. A 
més, incorpora nous cursos en àmbits com els coneixements 

de base i els accessos al sistema educatiu, les llengües, les 
TIC, l’expressió artística, els esports i, especialment, la 
formació per a l’ocupació. En aquest sentit destaca un nou 
curs de conductor/a de carretons elevadors, una formació 
que permet ser més competitiu professionalment en l’àmbit 
logístic.
També es tornaran a fer els cursos de monitors/es en el 
lleure infantil i juvenil (amb titulació homologada per la 
Generalitat), els cursos de manipulació d’aliments i els de 
formació en prevenció de riscos laborals.
D’altra banda us recordem que l’Ajuntament disposa d’un 
servei d’assessorament formatiu. Cal demanar hora al 93 
772 7828.

La nova formació per a adults prioritza els cursos ocupacionals

Ja es poden fer tràmits on line, les 24 hores del dia, els 365 
dies de l’any, des de la pàgina web de l’Ajuntament (www.
masquefa.cat) i sense moure’s de casa. Gràcies a la implantació 
al web municipal del servei e-tram es poden fer tres tràmits on 
line diferents: presentar instàncies, demanar hora de visita als 
càrrecs electes i els tècnics municipals i presentar suggeriments 
o queixes
Per fer aquests tràmits només cal accedir a www.masquefa.cat 

i entrar al destacat titulat e-tram. Es necessita un certificat 
electrònic, que pot ser el DNIe o el certificat idCAT, entre 
altres. A més cal disposar d’un lector. Si no se’n té es poden 
usar els de Masquef@ula, al CTC (avinguda Catalunya, 60).
El DNIe ja es pot tramitar a l’Ajuntament (C/Major, 93). A més, 
Masquef@ula organitza mensualment tallers per aprendre a 
usar-lo. Properament es podrà tramitar el certificat idCAT al 
Centre Tecnològic Comunitari.

www.masquefa.cat: tràmits on line les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any

Les persones emprenedores interessades a llogar un dels 
despatxos d’ús exclusiu del viver d’empreses Masquef@ctiva, 
al CTC, tenen fins als dilluns 21 de desembre per presentar 
la sol·licitud. Cal adreçar-se al CTC (avinguda Catalunya, 60), 

de dilluns a dissabte, de 10 del matí a 1 del migdia, i de 5 a 8 
de la tarda, i aportar la següent documentació: fotocòpia del 
DNI compulsada de les persones sol·licitants, instància i pla 
d’empresa.

Els emprenedors tenen fins al dia 21 per demanar un despatx d’ús exclusiu al CTC

Maresme, al costat de l’escola CEIP El Turó, molt a prop de la 
ubicació definitiva. El nou edifici del CEIP Masquefa II tindrà una 
línia d’educació infantil i primària i capacitat per a 225 alumnes 
de 3 a 12 anys.
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NOTÍCIES

Convidada per l’Ajuntament de Lleida, la Policia Local 
de Masquefa va participar el 19 i 20 de novembre en el 
dotzè Campionat de Catalunya per a Policies Locals de 
Tir Pràctic Policial Ciutat de Lleida. Per part del cos de 
seguretat masquefí hi van participar quatre agents lliures 
de servei: el sergent Josep Maria, el Caporal Circuns i els  
Agents Òscar i Àngel. El concurs constava de set exercicis 
relacionats en supòsits de risc per actuacions policials. La 
policia masquefina va ser 13a en la classificació. Hi van 
competir 45 equips d’arreu de Catalunya. 

La Policia Local, 13a al 
Campionat de Tir de Catalunya

35 empreses opten a les obres d’urbanització de Can Valls
Fins a 35 empreses s’han presentat al concurs de l’Ajuntament 
per adjudicar les obres d’urbanització de Can Valls. Els treballs 
surten a licitació amb un preu inicial de 2.028.953,03 euros IVA 
inclòs, fet que suposa que els propietaris pagarien 23 euros més 
IVA per m2. De tota manera, l’Ajuntament està negociant amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat els costos del 
nou col·lector que conduirà les aigües residuals fins a la depu-
radora, i al mateix temps negocia també amb l’empresa Anaigua 
l’import dels treballs d’instal·lació de la xarxa de subministra-
ment d’aigua. Aquestes negociacions poden acabar comportant 
una rebaixa en l’import de l’obra i, per tant, en les quotes a 
pagar pels propietaris.
El Consistori ja va aconseguir una important subvenció de la 

Generalitat que ha permès reduir l’import que han d’abonar els 
propietaris. Amb la sortida a concurs de les obres el projecte fa 
un nou pas endavant, ja que un cop adjudicats els treballs podran 
començar d’immediat.

Dignificar les urbanitzacions
A més de Can Valls, l’Ajuntament té també sobre la taula el pro-
jecte d’urbanització del Maset. En l’actualitat s’està enllestint el 
projecte de reparcel·lació. Amb aquestes actuacions es vol dig-
nificar les urbanitzacions i resoldre les deficiències que arros-
seguen històricament. Els treballs consistiran a asfaltar tots els 
carrers i instal·lar serveis bàsics com l’aigua, l’enllumenat públic 
i l’electricitat, entre altres.

Els avis i àvies de Masquefa disposen d’un nou equipament lúdic a 
la plaça dels Jocs on poden practicar també diversos exercicis per 
posar-se en forma. Es tracta d’una actuació de l’Ajuntament que ha 
estat totalment subvencionada per la Diputació de Barcelona. Aquest 
nou espai lúdic i  de salut s’inaugurarà el dijous 7 de gener, a les 11 
del matí, amb la presència de les autoritats locals. També hi serà una 
fisioterapeuta que mostrarà a la gent gran com fer un bon ús de les 
instal·lacions. A més, l’Ajuntament preveu fer demostracions mensu-
als. A la inauguració hi estan convidats els avis i àvies i els col·lectius 
que treballen per a la gent gran. Hi haurà un refrigeri amb coca i cava.

Inauguració del nou espai lúdic i de salut per a la gent gran

La Policia Local i els serveis tècnics de l’Ajuntament han rebut 
quatre bicicletes de la Diputació de Barcelona en el marc d’un 
pioner programa que vol impulsar les tasques de vigilància 
ambiental i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Amb 
l’ús d’aquestes bicicletes tant el cos de policia com els serveis 
tècnics contribuiran a la reducció de la contaminació, ja 
que es tracta d’un vehicle sostenible, i a la vegada donaran 
exemple per fomentar aquesta pràctica. El diputat de l’Àrea 
de Medi Ambient de la Diputació, Joan Antoni Baron, va 
lliurar les bicicletes als representants del Consistori masquefí 
en un acte que va tenir lloc a l’Escola Industrial de Barcelona. 
Mitjançant aquest programa la Diputació ha cedit ja més de 
cinquanta bicicletes a una vintena de municipis barcelonins.

Masquefa pedala contra 
el canvi climàtic
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NOTÍCIES

La  Direcció  General de 
Cooperació Cultural de la 
Generalitat ha concedit a 
l’Ajuntament una subvenció de 
4.000 euros per al programa 
estable d’activitats culturals “Fem 
Cultura”. 
En el marc d’aquest programa 
l’Ajuntament organitza sortides 
mensuals al teatre, balls populars 
cada dues setmanes, visites 
culturals a museus i altres centres 
d’interès, xerrades, cursos 
formatius i l’espai de debat 
“Cafès amb història”, entre altres 
activitats. L’objectiu de “Fem 
Cultura” és oferir als masquefins 
i masquefines una programació 
cultural estable i de qualitat.

Injecció econòmica 
de la Generalitat 
al programa ‘Fem 

cultura’

Nou Servei d’Informació Mediadora
L’objectiu és resoldre de forma pacífica conflictes familiars i comunitaris

L’Ajuntament i la Generalitat han signat un conveni per posar 
en marxa un Servei d’Informació Mediadora al municipi. Des 
d’aquest servei s’informa als vilatans i vilatanes dels avantatges 
de la mediació com a eina de resolució dels conflictes, se’ls 
ajuda a emplenar els formularis i es deriven els casos al Centre 
de Mediació de Dret Privat de Catalunya, el qual designa un 
mediador format específicament en la resolució de conflictes 
de manera pacífica.
Aquest servei actua en la resolució de conflictes relacionats 
amb l’àmbit familiar, com ara separacions o el règim de visites 
als fills/es, i l’àmbit comunitari, com per exemple problemes de 
convivència entre veïns, entre moltes altres qüestions.
El nou servei està ubicat a l’Àrea de Serveis Personals, a les 
antigues dependències de Masquef@ula (al Recinte Rogelio 
Rojo). L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9 del matí a 
2 del migdia, i els dilluns de 5 a 7 de la tarda. També es pot trucar 
al 93 772 78 36. Els vilatans i vilatanes que vulguin informació 
han d’adreçar-se a l’Àrea de Serveis Personals, on se’ls donarà 
hora per ser atesos per la treballadora social o també poden 
escriure a giltir@diba.cat.
Aquesta professional atén els sol·licitants i es posa en contacte 
amb l’altra part. També valora si el servei ha de ser gratuït i tramet 
la sol·licitud a la Generalitat, que designa el mediador/a. El servei 
es pot dur a terme si les dues parts hi estan d’acord. A més, si 

la treballadora social detecta una demanda informa el vilatà o 
vilatana del servei i s’inicia el mateix protocol d’actuació.
Amb la posada en marxa dels Serveis d’Informació Mediadora 
en els municipis “ es vol evitar la judicialització de determinats 
conflictes entre privats i descongestionar els òrgans judicials”, 
segons que va explicar la consellera de Justícia, Montserrat Tura, 
durant la signatura del conveni a l’Ajuntament.

42 persones van participar al 
novembre en els dos cursos 
en prevenció de riscos laborals 
organitzats per l’Ajuntament. 
La bona acollida d’aquesta formació, 
cada vegada més demandada per 
les empreses, ja ha fet decidir el 
Consistori a organitzar un nou curs 
el primer trimestre del 2010. Els 
dos cursos es van fer al matí i a la 
tarda al CTC. Consten d’una part 
teòrica i d’un examen d’assoliment 
dels continguts. Les sessions les 
va impartir l’empresa Prevengrup, 
Prevenció Integral SL. 
Aquests cursos formen els 
participants en la prevenció de riscos 
laborals en l’àmbit logístic. Se’ls 
atorga un certificat d’assistència.

42 persones 
es formen 

en prevenció de 
riscos laborals

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. 
Els usuaris de Serveis Socials 
i Promoció Econòmica poden 
adreçar-se a l'Àrea de Serveis 
Personals de l'Ajuntament (al 
Recinte Rogelio Rojo) o trucar al 
93 772 78 36.

Horaris de les 
dependències 

municipals per les 
vacances de Nadal
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ACTUALITAT

Tant dissabte com diumenge vilatans i vilatanes a títol personal, 
entitats i associacions, comerços, empreses i personal de 
l’Ajuntament van desviure’s perquè totes les activitats 
organitzades per fomentar la participació a les dues maratons 
fossin un autèntic èxit. L’equip de govern agraeix la implicació 
de tots i totes, sense la qual no hauria estat possible repetir per 
segon any l’èxit del Cap de Setmana Solidari.
Dissabte el lema “Masquefa té sang” convidava els vilatans i 
vilatanes a desplaçar-se fins a la Sala Polivalent de la Rogelio 
Rojo a posar el braç i batre el nombre de donacions de l’any 
passat. Dit i fet. Fins a 205 persones van passar per la desena de 
lliteres habilitades al recinte, tot i que finalment van donar sang 
187 vilatans i vilatanes, ja que divuit no van poder fer-ho per 
motius mèdics.
La segona Marató de Donació de Sang, organitzada pel Banc de 

Sang i Teixits, l’Ajuntament i l’Associació de Donants de Sang de 
l’Anoia, va fer que 24 persones que fins ara no havien donat sang 
es decidissin a fer aquest gest solidari, que permet augmentar 
les reserves en hospitals i centres mèdics.
Per fomentar la participació els organitzadors van instal·lar un 
servei gratuït de ludoteca i una wii a la Rogelio Rojo. A més, es 
van sortejar cinc lots de productes d’ALDI Supermercats, dues 
entrades per al teatre, un lot de vi i un altre de cava de Castell 
d’Age, dos lots de vins de Can Bonastre i un lot de cava de 
Raventós i Rossell. Gas a Fons va ser guardona com “L’entitat 
amb més sang”, ja que va ser la que va mobilitzar més donants, 
una quinzena.
L’endemà, ni la pluja ni la crisi van desanimar els masquefins i 
masquefines a participar en les nombroses activitats organitzades 
per la Marató de TV3, que recollia fons per a la lluita contra 

MASQUEFA MOSTRA LA CARA MÉS SOLIDÀRIA
Els masquefins i masquefines van donar una nova lliçó de generositat els dies 12 i 13 de desembre, 
implicant-se en cos i ànima amb el segon Cap de Setmana Solidari. El dissabte Masquefa va demostrar 
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MASQUEFA MOSTRA LA CARA MÉS SOLIDÀRIA

les malalties minoritàries. En total les guardioles instal·lades als 
comerços i a les entrades de les activitats i els diners recollits en 
sortejos i d’altres accions van deixar un pot de 3.400 euros.
Durant aquestes 48 solidàries hores, nombrosos vilatans i 
vilatanes, entitats, personal de l’Ajuntament i els joves de la 
Zona Lliure van treballar incansablement perquè tot sortís rodó. 
El seu esforç va fer possible que el s masquefins i masquefines 
gaudissin d’actes per a tots els gustos i edats. El dissabte hi va 
haver un mercat de Santa Llúcia, un joc de trivial de prevenció 
per a joves, una exposició sobre els drets humans, un curset de 
bike trial, competicions de tennis taula (que celebrava el cinquè 
aniversari), tir al plat i petanca, un esmorzar popular, partits de 
futbol i bàsquet, una ballada de gegants i una xocolatada. També 
es va projectar el documental “El repte: un 8.000 per a l’Anoia; 
Ascens a l’Himalàia” i es va gaudir d’una exhibició de danses 

populars. La jornada de dissabte va incloure, a més, una sessió 
de cinema de terror i un concert de nit. Igualment l’Associació 
del Grup de Voluntaris va recollir aliments per a les persones 
més necessitades.
Diumenge l’agenda d’activitats va ser igualment atapeïda, amb 
petanca, tir al plat, futbol, una exhibició de patinatge artístic, una 
caminada popular solidària, hoquei, l’actuació de la Banda de 
Tambors i Trompetes de Can Parellada i una exhibició de twirling 
i majorets. També es va gaudir de cinema infantil, una exhibició 
de les noies de Dansa Masquefa (i no Dansa Jazz l’Alzinar, 
com publicàvem erròniament en l’anterior número d’aquesta 
revista), una encesa de bengales, un ball popular i una exhibició 
de sevillanes. Durant tota la tarda es van vendre pastissos per 
recaptar fons. També Ràdio Masquefa es va sumar a la Marató de 
TV3 amb el sorteig d’un telèfon mòbil.

que té sang amb una elevada participació en la Segona Marató del Banc de Sang i Teixits. Diumenge, 
malgrat el mal temps i la crisi, la vila va aportar a la Marató de TV3 una guardiola ben plena
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NOTÍCIES

‘La Fàbrica’ va començar a funcionar amb una plantilla de 
quaranta treballadors que ràpidament va anar en augment. 
L’edat d’aquests treballadors oscil·laven entre els 14 i els 
50 anys i eren dones en clara majoria. La jornada laboral 

era de 10 hores i es gaudia d’una hora i mitja per anar a 
dinar. La gran majoria de treballadores provenia de famílies 
camperoles, sense experiència prèvia en el sector industrial. 
La política de personal apuntava cap a una contenció 
considerable quant a salaris. Es prescindirà en bona mesura 
de mà d’obra qualificada fins entrats els anys seixanta, i es 
marca una bona distància entre els mecànics i els operaris. 
Les contractacions evolucionaran favorablement cap a les 
dones, que arribaran a ser -depenent del període- prop del 
70% de la plantilla. 
Aquest fet obria les portes del mercat laboral al gènere 
femení fora de l’estructura familiar i comportava una 
profunda transformació social. Les dones interactuaven ara 
amb els homes en l’esfera pública, fora de la llar, ocupant els 
mateixos espais de treball que aquests.
“Hi havia una paret divisòria que separava homes i dones. Va 
ser de les primeres coses que vaig fer tirar a terra per a què 
és comuniqués i que tot es veiés. Això va cridar molt l’atenció. 
Sempre hi havia hagut separació de sexes i, és clar, ara no. Els 
homes venien a treballar i no es canviaven; les dones sí, tenien 
els seus vestuaris i els seus lavabos, que ja els vaig trobar jo. Els 
homes no tenien ni taquilles ni res.” Francesc Miralles, director 
tècnic de la fàbrica, en entrevista el 23 d’octubre de 2008.
Ara bé, l’equiparació de drets i salaris va trigar més a venir i és 
una batalla que encara dura. Encara que les dones ocupaven 
el mateix espai fabril, hi havia divisió de tasques entre homes 
i dones. Així doncs, tant les feines més dures com les més 
tècniques les feien els homes, i aquestes feines eren les més 
ben pagades. La diferència de salaris i el debat sobre si les 
dones podien fer les mateixes feines que els homes es va posar 
sobre la taula en diverses ocasions i era un tema freqüent 
en les converses informals dels treballadors de l’empresa. La 
situació va arribar en una ocasió a tal punt que les dones van 
amenaçar de fer vaga i van deixar de treballar des dels seus 
seients a les màquines com a mesura de protesta.
“El que hi va haver aleshores va ser una vaga;  era l’any 54 o 55, 
i en aquella vaga, que en deien ‘huelga de brazos caídos’, totes 

sèiem a la màquina sense que ningú treballés. Als mecànics els 
tenien una mica mimats, i sempre els anaven apujant, i a les 
dones.. .I les dones varen dir, què passa aquí? Jo vaig anar al 
despatx, encara que era joveneta ja era decidida per defensar una 

cosa que era justa. El senyor Puig em va contestar que si els homes 
no fessin el barat per fer la feina no podríem treballar. Però jo li 
vaig dir que si nosaltres no féssim la nostra feina vindria el camió 
de Barcelona i marxaria buit, perquè no omplirien les caixes, ja 

que l’omplen de la feina que fèiem nosaltres (...) Sí, hi havia feines 
més dures que només les feien ells i els mecànics, però les dones 
érem la majoria i totes portàvem màquines i treballàvem.. Hi 
havia diferencia de salari i per això varem fer la vaga. Estava tota 
la fàbrica envoltada per la Guàrdia Civil. La idea no me’n recordo 
a qui se li va ocórrer. N’ hi havia dues que eren més grans i més 
decidides; a  una li deien la Gual, i ella i algú més varen anar a 
parlar... suposo que amb els amos i algun del sindicat, dic jo, no ho 
sé.” Lola Matas, en entrevista el 29 de juliol de 2005.
Quan pregunto com va acabar aquella protesta de dones 
davant l’etern problema de l’equiparació salarial, la Lola em 
contesta:
“Ens devien apujar quatre cèntims i a callar i a treballar. La cosa 
devia durar un dia o dos; hi va haver la policia i temien que hi 
hagués... una altra guerra, aquestes coses les temien ells. Si els 
treballadors volguessin a vegades són majoria, qui els para? No 
els poden parar tan fàcilment.” Lola Matas, en entrevista el 29 
de juliol de 2005.

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

CAFÈS AMB HISTÒRIA

La qüestió de gènere a la Fàbrica Rogelio Rojo 

FOTOGRAFIA CEDIDA PER FRANCESC MIRALLES

FOTOGRAFIA CEDIDA PER TERESA BONASTRE



Agenda

CULTURA I FESTES

CAFÈS AMB HISTÒRIA �

9, 16 i 30 de gener
Dissabtes

1a sessió 
Xerrada-debat 
El Japó, la formació de la potència 
tecnològica.  
Dissabte 9 de gener, a les 17h a la 
biblioteca

2a sessió
Xerrada-debat
La xina: potència mundial
Dissabte16 de gener, a les 17h a la 
biblioteca
 
3a sessió
Cine-forum
Projecció del film La dutxa (Zhang Yang, 
1999)
Dissabte 30 de gener, a les 17h a la 
biblioteca

BALL POPULAR �

diumenge 17 de gener
Amb el Grup Choffers
A les 18h a la Sala Polivalent (Recinte 
Rogelio Rojo)

TEATRE �

Diumenge 24 de gener
“Les noces de fígaro”
Amb el Coverol d’Esparreguera
A les 18h a la Sala Polivalent del Recinte 
Rogelio Rojo

BALL POPULAR �

diumenge 31 de gener
Amb el Duo Tempo
A les 18h a la Sala Polivalent (Recinte 
Rogelio Rojo)

AGENDA DE NADAL, 
CAP D’ANY I REIS

Dissabte 19 de desembre
PESSEBRE VIVENT
C/Escorxadors (entrada plaça Anoia)
De 17.30h a 19.30h
Donatiu: 2 euros

Dissabte 19 de desembre
CAGA TIÓ
Per a nens de 0  a 8 anys
A la plaça Anoia, de 17h a 19h

Dilluns 21 de desembre
CONTACONTES
“Els Clàssics de Nadal”
A càrrec de La Tabola
 A la biblioteca, a les 18h

Desembre 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 desembre i podria haver-se modificat.

Dijous 24 de desembre
EL CONTE DE NADAL
De Charles Dickens. Emissió a Ràdio 
Masquefa (91.6 FM). A les 17h

Dissabte 26 de desembre
(Sant Esteve)
CONCERT DE NADAL
Amb la Coral l’Alzinar
A la Parròquia de Sant Pere, a les 18.30h 

Dimarts 29 de desembre
CONTACONTES
“Els Clàssics de Nadal”
A càrrec de La Tabola
A la biblioteca, a les 18h

Dijous 31 de desembre
FESTA DE CAP D’ANY
Sala Polivalent del Recinte Rogelio Rojo

Diumenge 3 de gener
NADAL DE CONTE
Parc Nadalenc
De les 11 del matí a les 2 del migdia, al 
poliesportiu

Inflables• 
Brau mecànic• 
Wii i simuladors • 
Espai de joc per a infants de 0 a 3 anys• 
Espai de joc per a pares i mares• 

Espectacle musical
“Hensel i Gretel”
Amb la Cia. La Roda Produccions
A les 17h a la Sala Polivalent del Recinte 
Rogelio Rojo (Obertura de portes: 16.30h)

Recollida de les cartes als Reis 
d’Orient
A càrrec del Patge Viu Viu
 A les 18h a la Sala Polivalent del 
Recinte Rogelio Rojo

Dimarts, 5 de gener
MAJESTUOSA CAVALCADA 
DELS REIS D’ORIENT
17.30h: arribada de Melcior, Gaspar i 
Baltasar en helicòpter al pati del CEIP 
Font del Roure, 20h: arribada a La 
Beguda (C/ de la Font)

Recorregut de la Cavalcada: C/ Major - 
parada a l’Ajuntament - C/ Major- C/ St 
Pere – Adoració dels Reis d’Orient a la 
parròquia – C/Crehueta – C/ Serralet 
– La Beguda. A partir de les 18.30h, 
al local social de La Beguda: animació 
musical amb el grup Flabiol

CURSOS

CENTRE TECNOLÒGIC  �
MASQUEF@ULA

Taller càmera digital
Dates: 8, 15, 22 i 29 de gener
Horari: de 10 a 11:30h
Inscripcions: desembre

Taller intensiu Internet
Data: 11, 12, 13 i 14 de gener 
Horari: de 12 a 13:30h
Inscripcions: desembre

Taller Facebook
Data: 19 i 21 de gener
Horari: de 10 a 11:30h
Inscripcions: desembre

Taller comptabilitat domèstica
Data: 11, 13 i 15 de gener
Horari: de 16:30 a 19:30h
Inscripcions: desembre

Taller manteniment domèstic
Data: 18, 19 i 20 de gener
Horari: de 17:30 a 19:30h
Inscripcions: desembre

Taller Power Point
Data: 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de gener
Horari: de 17:30 a 19:30h
Inscripcions: desembre

Taller Internet
Data: 25, 26, 27, 28 de gener
Horari: de 17:30 a 19:30 h.
Inscripcions: desembre

Taller Open Office
Data: 29 de gener, 5,12,19 i 26 de febrer 
i 5,12,19 i 26 de març
Horari: de 17 a 19h
Inscripcions: desembre

Taller repàs Windows
Data: 25, 26, 27 i 28 de gener
Horari: de 19:30 a 21h
Inscripcions: desembre

Curs Gent Gran
Data: del 08/01/10 al 30/04/10
Horari: divendres de 11:30 a 13:30h
Inscripcions: desembre

Curs intensiu Windows
Data: del 18/01/10 al 21/01/10 i del 
25/01/10 al 28/01/10
Horari: de 11:30 a 13:30h
Inscripcions: desembre

CURSOS DE L’ALZINAR

ANGLÈS PER A NENS �

De 5 a 6 anys
Dimecres de 17:30 a 18:30h
De 7 a 9 anys
Dimarts de 18:30 a 19:30h
De 10 a 11 anys
Dijous de 17:30 a 18:30h
De 11 a 12 anys
Dijous de 18:30 a 19:30h

ANGLÈS PER  �
A ADULTS

Preparació per als Títols Oficials
Iniciació
Dilluns de 18 a 20h
Elementary
Dilluns de 20 a 22h
Pre-Intermediate

Dimarts 18 a 20h
First Certificate
Dimarts 20 a 22h

BALLET CLÀSSIC �

Dimarts i dijous, de 18:30 a 19:25h

BALLS DE SALÓ �

Avançat Dilluns de 21 a 22.30h
Iniciació  Dijous de 21 a 22:30h

BATUKA �

Dimarts  i dijous de 15:30 a 16:30h

BODY FORM �

Dimarts i dijous, de 9:15 a 10:15h o de 
19:30 a 20:25h

BODY FORM SUAU �

Dimarts i dijous, de 10:15 a 11:15h

CANT CORAL �

Tots els divendres, de 10:30 a 12 de la 
nit. Gratuït

INICIACIÓ A  �
LA DANSA

De 3 a 6 anys
Dimecres i divendres de 17:15 a 18:15h

DANSA MODERNA �

De 7 a 12 anys
Dimecres i divendres de 18:15 a 19:15h
Per a joves i adults
Dimecres i divendres de 19:15 a 20:15h

DIBUIX MANGA �

Divendres de 18 a 20h

EXPRESSIÓ MUSICAL �

Classes Infantils
Dijous de 17:30 a 18:30h
Classes per a adults
Dijous de 18.30 a 19:30h

TAI-TXI i IOGA �

Tai-txi
Dilluns de 19:30 a 20:30h i divendres de 
20:30 a 21:30h o
divendres de 09:30 a 10:30h
Ioga
Dilluns i dimecres de 21 a 22h

TAEKWONDO �

Dimarts i dijous
Classes d’iniciació de 17:30 a 18:25h
Classes d’avançat de 20:30 a 21:30h

Més informació a l’agenda de la pàgina 
web: www.ateneus.cat 
Inscripcions a l’Alzinar o al telèfon 
93-772 68 61

Gener  10
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31



Agenda esportiva
CLUB PETANCA  �

MASQUEFA

10/gener – 09h
4a Divisió Grup 7 Lliga 
Masculina 
MASQUEFA CP B – BARRI DE 
MONTSERRAT 

10/gener – 09h
3a Divisió Grup 2 Lliga 
Femenina 
MASQUEFA CP B – 
BELLAVISTA CP

17/gener – 09h
6a Divisió Grup 8 Lliga 
Masculina 
MASQUEFA CP C – MIRASOL 
CP B

17/gener – 09h
2a Divisió Grup 2 Lliga 
Masculina 
MASQUEFA CP C – 
CASABLANCA CP B

24/gener – 09h
4a Divisió Grup 7 Lliga 
Masculina 
MASQUEFA CP B – CASTELL 
CLUB PETANCA A

24/gener – 09h
3a Divisió Grup 2 Lliga 
Femenina 
MASQUEFA CP B – TRINIDAD 
CP

CLUB PATÍ  �
MASQUEFA 

08/gener – 21.45h
Sèniors 
CP MASQUEFA – SH CASAL 
L’ESPLUGA

22/gener – 21.45h
Sèniors 
CP MASQUEFA – HOQUEI 
CLUB ALPICAT

EEM BÀSQUET  �
MASQUEFA

16/gener – 17.30h

Grup 02 Júnior Masculí Nivell B
EEM MASQUEFA – BASQUET 
CAN PARELLADA A

16/gener – 19h
Grup 3 Sots 21 Masculí Nivell B
EEM MASQUEFA – ESCOLAPIS 
IGUALADA

16/gener – 20.30h
Grup 02 Sèniors B Masculí
EEM MASQUEFA – BASQUET 
NAVARCLES

23/gener – 17.30h
Grup 02 Júnior Masculí Nivell B
EEM MASQUEFA – CB 
CASTELLET A

16/gener – 19h
Grup 3 Sots 21 Masculí Nivell B
EEM MASQUEFA – CB NAVAS

23/gener – 20.30h
Grup 02 Sèniors B Masculí
EEM MASQUEFA – CB LA 
PALMA B

FUTBOL  �

09/gener – 12h
Grup 23 Prebenjamí F-7 
Campionat de Lliga
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A 
– VILANOVA CAMI CF A

09/gener – 12h
Grup 28 Benjamí 7 A  Segona 
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A 
– VILANOVA CAMI CF A

09/gener – 13h
Grup 32 Infantil  Segona divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – ST ESTEVE SESROVIRES 
FC A

09/gener – 13h
Promeses
ESCOLA F.BASE MASQUEFA  A 

16/gener – 12h
Grup 27 Benjamí 7 B  Segona 
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
B – SITGES UE B

16/gener – 13h

Grup 32 Infantil  Segona divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – MOLINS DE REI CF B

16/gener - 18h
Grup 21 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
(RET-1a v) A – ODENA CD A

17/gener – 10h
Grup 19 Cadet Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – LA GRANADA CF A

17/gener– 12h
Grup 5 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – SABADELL FC CE A

17/gener
MASQUEFA FC A – VISTA 
ALEGRA ST MARGARITA AD 
A

23/gener – 10.15h
Grup 26 Aleví  Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A 
– ST ANDREU DE LA BARCA 
AGRUPA C

23/gener – 12h
Grup 23 Prebenjamí F-7  
Campionat de Lliga
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – CALAF UD A

23/gener – 13h
Promeses
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A 

23/gener – 16h
36è Campionat de Catalunya 
Futbol Veterà  3a Divisió
FC MASQUEFA – ST ROQUE

24/gener– 12h
Grup 5 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – SABADELL FC A

24/gener – 13h
Prebenjamí F-7 Trobades
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – CAN DEU AT. A

30/gener – 13h
Grup 32 Infantil Segona divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
A – PALLEJA CF A

30/gener - 18h

Grup 21 Juvenil  Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA 
(RET-1a v)A – LA POBLA DE 
CLARAMUNT CF A

31/gener
MASQUEFA FC A – 
RIUDEBITLLES CD A 
 

ESPARDENYA  �
MASQUEFA FS 

09/gener – 18.30h
Divisió d’Honor
FS ESPARDENYA MASQUEFA 
– AE BRUC

23/gener – 18.30h
Divisió d’Honor
FS ESPARDENYA MASQUEFA 
– CAF PLATJA D’ARO

MASQUEFA TENNIS  �
TAULA CLUB 

10/gener – 09h
MASQUEFA TTC – CETT 
VILASSAR DE DALT

24/gener – 09h
MASQUEFA TTC – CTT 
TONA

CLUB  �
EXCURSIONISTA 
ANOIA

Dissabte 9
 – GR11: Puigcerdà – Refugi de 
Malniu
Dissabte 23
 – Pic Costa Cabirolera (2605 
mts)

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 carrer Crehueta, 
33. 
També a ceanoia@hotmail.com



Agenda esportiva

El dissabte 5 
de desembre 
es va fer a la 
Zona Lliure 
el Festival 
“ M u s i c a 
contra la 
SIDA”.  Aquest 
c o n c e r t , 
organitzat per 
la Regidoria de Joventut, es va convertir 
en una iniciativa doblement solidària.  
D’una banda es va commemorar el dia 
Mundial per la Lluita contra la SIDA 
(1 de desembre) 
i es van donar a 
conèixer consells 
per a la prevenció 
d’aquesta malaltia 
de transmissió 
sexual. També es 
va manifestar el 
suport als i les 
portadores del 
virus.  D’altra 
banda, en 
col·laboració amb 
l’Associació del Grup de Voluntaris 
de Masquefa, es va fer una recollida 
d’aliments per a les famílies masquefines 
que més ho necessiten. En lloc de pagar 
amb diners, els assistents al concert 
van portar aliments, com ara paquets 
d’arròs, llaunes de tonyina, pasta, llegums, 
o productes d’higiene  personal, com ara 
xampú, gel de 
bany 
o 
pasta 
d e 
dents.

El concert va començar amb el 
combo masquefí “In da House 
Crew”, un j o v e 
col·lectiu d’Mc’s 
que va escalfar 
l’ambient de la 
Zona Lliure a 
ritme de rap.  

Després el grup 
Trumpets of Falopi va 
fer ballar al gairebé 
centenar de joves a 
ritme de rumba i ska.  
El concert va finalitzar amb l’actuació del 
grup Vod-Ska, que va acabar de fer passar 

a tots i totes una tarda 
festiva i solidaria 
a ritme de rock 
i ska. També 
es van repartir 
preservatius entre 
els i les assistents 
mentre cantaven 
un tema a favor del 
sexe segur.  
Mentre els tres grups 
convidats passaven 
per l’escenari de la 

Zona Lliure, una vintena de joves 
voluntaris s’encarregaven de gestionar 
la recollida i l’emmagatzematge dels 
productes donats, així com de 
lliurar a tots i totes les assistents 
un petit regal (un preservatiu, un 
llacet vermell i diversos fulletons 
informatius). 
El Centre d’Esplai Giravolt també 
va voler aportar el seu granet de 
sorra i va encarregar-se del bar 
del concert.  Després d’haver 
conegut amb més profunditat 
tot el relacionat amb la SIDA 
durant els últims mesos d’esplai, 
el Giravolt va aprofitar aquesta 

ocasió per recaptar fons per finançar 
part dels campaments d’estiu.  Així, el 
grup de joves de l’esplai va estar darrera 

de la barra servint 
cocktails sense alcohol, 
refrescos, pinxitos de 
caramels, bikinis i llacets 
de la SIDA de gominola. 
La iniciativa “Música 
contra la SIDA” va posar 
novament de manifest 
el treball en xarxa que 
es duu a terme des de la 

Regidoria de Joventut. En 
aquest concert solidari s’ha treballat 
conjuntament amb diverses entitats, 
com ara el Centre d’Esplai Giravolt i 

l’Associació del 
Grup de Voluntaris, així com amb 
diferents joves que, a títol particular, han 
donat un cop de mà en aquesta festa 

solidaria.

Música 
contra la SIDA
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LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

UN 2010 PER RECOLLIR I 
CONTINUAR SEMBRANT

El grup municipal de Convergència i Unió 
desitja unes bones festes de Nadal a tots 

els vilatans i vilatanes i un nou any 2010 ple d’èxits personals 
i familiars. També com a col·lectiu que compartim un mateix 
projecte, com a vila de Masquefa, afrontem un 2010 ple de 
reptes i il·lusions. Des de l’equip de govern hem treballat 
perquè aquest any que estem a punt d’estrenar comencin a fer-
se realitat importants equipaments, els quals complementaran 
tots els serveis i recursos que ja hem posat en marxa per ajudar 
els masquefins i masquefines a millorar la seva qualitat de vida 
en tots els àmbits, i especialment en aquests temps de crisi.
El govern de CiU ha fet tot el que està a les seves mans, i encara 
més, perquè els vilatans i vilatanes gaudeixin de l’educació i la 
sanitat de qualitat que es mereixen. I aquest treball ja ha donat 
fruïts. Després de les gestions de l’equip de govern davant la 
Generalitat per accelerar els projectes, fa uns dies coneixíem 
que ja s’ha adjudicat la construcció del nou institut. També les 
obres del nou edifici de la tercera escola, el CEIP Masquefa II, 
han sortit a licitació. 

El govern de Convergència i Unió ha fet també tots els possibles 
per arribar allà on no arribava la Generalitat. Hem fet i finançat 
l’ampliació del consultori i estem redactant ja el projecte 
del nou Centre d’Atenció Primària, dues actuacions que són 
competència de la Generalitat però que hem assumit en favor 
dels vilatans i vilatanes.
En l’àmbit cultural aquest 2010 podrem estrenar la nova 
Biblioteca Municipal. També l’esport es beneficiarà d’un esperat 
equipament, el nou camp de futbol, i veurà com es redacta el 
projecte d’un nou complex esportiu amb pavelló i piscina.

La Masquefa més solidària
Des de CiU felicitem els masquefins i masquefines per la nova 
lliçó de generositat que van donar-nos durant el segon Cap 
de Setmana Solidari, amb una destacada participació en la 
Marató de Donació de Sang i les activitats de la Marató de 
TV3. Igualment agraïm l’esforç i la implicació de tots els vilatans 
i vilatanes, les entitats, comerços, empreses, i el personal de 
l’Ajuntament, sense els quals no hauria estat possible aquesta 
iniciativa.

Grup Municipal de Convergència i Unió

NADAL: IL·LUSIÓ I 
ESPERANÇA

Tot fa pensar que aquestes festes que s’acosten 
poden estar marcades per la situació econòmica i és normal ja 
que últimament aquesta situació condiciona les nostres vides.
Totes les administracions públiques han de contribuir amb el 
seu esforç a lluitar contra la crisi. Com ho fa la Generalitat 
amb els pressupostos que recentment s’han aprovat per l’any 
2010, orientats a poder mantenir l’estat del benestar, ara més 
necessari que mai.
Com ho ha fet també el Govern de l’Estat amb els Fons aprovats 
el 2009 dirigits als ajuntaments i per fomentar la creació de llocs 
de treball, i ho segueix fent amb els Fons aprovats pel 2010.
I l’Ajuntament? La principal responsabilitat d’un equip de govern 
és la gestió òptima de les despeses i la reducció de la càrrega 
fiscal dels vilatans, congelant els impostos, com han fet molts 
ajuntaments, per poder fer front  a les necessitats generades per 
la situació actual .
Ara és el moment d’invertir en polítiques dirigides a les persones 
per donar-los serveis i suport en front de la nova situació que 
molts dels nostres vilatans pateixen.

Les pedres, els edificis, quan acabi la crisi encara es podran fer. 
Però a les persones se’ls ha d’ajudar en el moment just en què 
ho necessiten.
Per això, ara és el moment de reivindicar unes paraules molt en 
desús en els últims temps i que costen molt pocs diners: il·lusió 
i esperança . 
Il·lusió per viure aquestes festes com infants, i esperança que 
el futur sigui millor. Tots hi podem aportar el nostre granet de 
sorra.
Fem, doncs, que aquest any sigui més important el concepte 
solidaritat. I des d’aquest petit espai voldríem agrair la feina que 
fan les components del Grup de Voluntàries amb la recollida 
d’aliments; sense elles la paraula solidaritat no tindria el mateix 
valor, sense destinatari no té sentit. I elles són qui canalitzen 
aquesta solidaritat perquè moltes famílies puguin tenir unes 
festes de Nadal molt millors. És en aquestes dates que els 
granets de sorra es tornen més grans.

El Grup Municipal Socialista desitja a tots els vilatans i vilatanes 
unes Bones Festes de Nadal i un  proper any 2010 ple 
d’esperança.

Grup Municipal Socialista de Masquefa



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

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

Grup Municipal d’Esquerra

Sr. Daniel, Licenciado en historia, debe 
usted saber como historiador, que todas 
las historias tienen dos caras y por lo que 
usted escribe solo sabe una.
Cuando usted escribe que hace 700 años 
un cura de Masquefa tenia una concubina 
en Sant Cugat del Vallès y por la manera de 
expresarlo se nota que usted no quiere a la 

iglesia porque también pertenecía a una banda, le diré que antes 
de escribir tal cosas fuera de tiesto (como dicen en mi pueblo) 
le diré lo que pienso y, sin ser historiador, solo soy un paleta o 
sea un albañil de lo que me siento muy orgulloso.
Le diré que un cura tenga una querida eso ha existido toda la 
vida y existirá, porque la naturaleza le exige a cada persona lo 
que necesita. Pero Sr. Daniel hoy con las carreteras que tenemos 
se necesita un día para hacer un quiqui y volver, hace 700 años 
necesitaría un mes como mínimo.
Que perteneciera a una banda siempre ha existido y existirá 
porque la iglesia católica deja libertad a sus sacerdotes que 
actúen según su conciencia.
Sr. Daniel sabe usted que la iglesia católica tiene más de 2000 
años porque su timón primordial es la de atender la familia y los 
oprimidos por los gobiernos de turno y como siempre lucha a 
favor de los más desamparados. Siempre se mantendrá en pie.
Sr. Daniel, sabe usted que de los colegios y universidades 
católicas salen las mujeres y hombres mejor preparados para 
el mundo que les espera, en todas las materias que existen sin 
excepción; no como la mayoría de religiones que solo les dan lo 
que a su mandamás les interesa.
Sr. Daniel, sabe usted a cuanta gente han sacado los curas de los 
campos de concentración solo con una carta, desde todos los 
pueblos de España y Catalunya. Por esos hechos y muchos más 
tiene más de 2000 años de historia.
Sr. Daniel la guerra civil fue una lucha a muerte de los dos 

bandos, no como usted quiere decir que el ejército de Franco 
tiraba balas de plomo y mataban y el ejército republicano tiraba 
capullitos de rosa que en vez de matar al enemigo solo lo 
perturbaba y no mataba.
Sr. Daniel mi padre con 18 años movilizaron su quinta y el 
gobierno republicano le traslado desde Baeza (Jaén) a Zaragoza 
y estuvo con el ejercito republicano de enlace de transmisiones 
y el ejercito republicano era canpicha. Todo el mundo quería 
mandar y los soldados de a pie los dejaban sin protección ni 
provisiones, pasándose al ejército de Franco a miles porque allí 
tenían de todo hasta una paga. Esta gente se vendían delante del 
ejército republicano e iban los de abastecimiento saqueando 
pueblos y masias, quitando todo el sustento que tenían las 
familias para subsistir en sus casas, claro eso sí en el nombre de 
la república, mataban, violaban y quemaban iglesias plantando el 
terror por donde pasaban.
Sr. Daniel muy cerca de Masquefa, a últimos del 38, en un barrio 
que se llama Casetas Olivaró encima de Martorell, término 
municipal de Castellbisbal, una familia se enteró que había 
llegado el ejército republicano a Martorell y durante la noche 
estuvo escondiendo todos los víveres en un pozo que hicieron 
en medio de la viña y allí lo escondieron todo. Al día siguiente 
tal como pensaban acudieron los de abastecimiento del ejército 
republicano y a las 7 familias que habían les limpiaron del todo, 
después de darles algunos culetazos en la cabeza a más de uno, 
por solo decirles que como iban a pasar el invierno y se lo 
quitaron todo menos a esta familia que dijo que ellos eran muy 
pobres y no tenían nada.
Sr. Daniel gracias a esta familia todas las demás se pudieron 
salvar del hambre porque lo repartieron todo durante el 
invierno.

Grup Municipal del Partit Popular

Catalunya

A falta de un año para las próximas 
elecciones, aún no se han realizado las 
promesas que Convergencia i Unió nos 

hizo, como por ejemplo, crear un nuevo centro de asistencia 
primaria (consultorio), crear una residencia de ancianos, una 
piscina cubierta, tercera escuela de primaria y gimnasio abierto 
como instalación deportiva en Can Parellada, local para los 
jóvenes que gestionen ellos mismos con gran sala para actos 
y eventos, conexión de Can Parellada con la Beguda Alta...  

Lo que ha realizado el equipo de gobierno, casi todo gira en 
torno del sector privado, ¿y lo público? 
Felicitamos a la nueva junta del Alzinar, por su 
transparencia y empeño, en la profundización democrática. 
  
Desde Entesa per Masquefa deseamos a todo el pueblo unas 
felices fiestas.

Grup municipal d’Entesa per Masquefa

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

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

LES VOSTRES OPINIONS



núm. 

22
T

E
IX

IT
 A

S
S

O
C

IA
T

IU
NOM: Banda de Tambors i Trompetes de Can Parellada
ANY DE CREACIÓ: 1995
CATEGORIA: Cultura
ACTIVITAT:  Actuacions musicals en festes i celebracions populars
INTEGRANTS: 13 persones
Adreça:  Avinguda El Baixador, 14
Tel.:  677 34 73 51 (Manuel Bautista)

És impossible imaginar-se una gran celebració popular a Masquefa sense poder escoltar el pupurri de peces 
musicals de la Banda de Tambors i Trompetes de Can Parellada. Aquesta formació és ja un autèntic clàssic en 
les dates assenyalades en el calendari festiu de la vila. Així, participa a la Cavalcada dels Reis Mags d’Orient, a 
la rua de Carnaval o al via crucis de Setmana Santa, entre altres. També col·labora amb el grup de majorets. 
La seva activitat, però, no es limita només a Masquefa: des de fa uns anys la banda és també una assídua a 
les festes de barri de la localitat veïna de Piera. La Banda de Tambors i Trompetes de Can Parellada també 
ha mostrat la seva cara més generosa implicant-se a fons en les dues edicions del Cap de Setmana Solidari 
de Masquefa. Aquest darrer any, per exemple, els tambors, les trompetes i els bombos d’aquesta formació 
van sentir-se novament amb força el 13 de desembre durant els actes organitzats amb motiu de la Marató 
de TV3.
Els orígens de la formació estan estretament vinculats a l’Associació Cultural de Can Parellada, ja que va ser 
aquesta entitat la que va crear la banda per donar un nou impuls cultural i social a la urbanització i a la vila. 
D’això fa ja uns quinze anys i el grup ha sabut mantenir durant tot aquest temps una intensa activitat, amb 
un nombre d’integrants que s’ha mantingut sobre els quinze. En l’actualitat la Banda de Tambors i Trompetes 
de Can Parellada l’integren Silverio Ortíz (trompeta), Florencio Flores (trompeta), Víctor León (trompeta), 
Manuel Puyol (tambor), Manuel Roldán (tambor), Antonio Guzmán (tambor), Antonio Lorite (tambor), Lucía 
Puyol (tambor), Víctor Hernández (bombo), Manuel Bautista (bombo), Pedro Velasco (tambor), Pedro Aparici 
(tambor) i Emilio Gómez (tambor).
Actualment, doncs, la formació compta amb una única dona, la jove Lucía Puyol. La banda fa  una crida a totes 
aquelles persones, sobretot joves, que estiguin interessades a integrar-s’hi. El grup també està especialment 
interessat a incorporar músics que sàpiguen tocar la trompeta, un instrument que requereix de força 
habilitat.  Als qui vulguin sumar-se a la banda se’ls demanen ganes de gaudir de la música, i ganes de passar-
s’ho bé.  Això és el que comparteixen tots els integrants de la banda, cap dels quals no és músic professional. 
El mateix fundador de la banda, Silverio Ortíz, va aprendre a tocar la trompeta al servei militar. A la mili va 
conèixer a Víctor León, qui hi tocava la corneta i sabia tocar la trompeta. Casualitats de la vida, vint anys 
després van tornar a coincidir a Can Parellada, on plegats van impulsar la banda. Avui, sentir-los a ells i a la 
resta de músics és tot un plaer.

Banda de Tambors i Trompetes de 
Can Parellada: la música feta festa

“La banda anima a integrar-s’hi totes les persones que tinguin 
ganes de passar-s’ho bé tocant, i especialment els joves i els 

músics que s’atreveixin amb el difícil art de la trompeta”


