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Carnestoltes vol
revolucionar Masquefa

El Nadal de Conte, un
èxit de participació

PROJECTE PER
FER UN CASAL

DE JOVENTUT

MASQUEFA

SABÍEU QUE...
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
La teleassistència domiciliària és un servei
gratuït de l’Ajuntament que s’adreça
a persones grans i a persones amb
dependència que viuen soles o amb altres
persones amb idèntiques característiques
d’edat o de discapacitat. Ofereix a les
persones grans i/o amb dependència i als
seus cuidadors un suport perquè puguin
continuar vivint en el seu entorn habitual.
Mitjançant un terminal, que es duu penjat
al coll i està connectat a una central
d’alarmes, els usuaris i les usuàries poden alertar en qualsevol moment, les 24 hores del
dia, els 365 dies de l’any, de situacions de crisi com ara caigudes, emergències sanitàries
o emergències en l’habitatge. Així contacten de forma immediata amb el corresponent
centre d’atenció, que activa els seus professionals i recursos. Recentment el servei s’ha
ampliat amb una unitat mòbil, amb seu a Igualada, que es desplaça als 33 municipis de
l’Anoia, entre aquests Masquefa. Els professionals d’aquesta unitat atenen emergències
i també fan visites periòdiques a persones que requereixen atenció sanitària. Per
sol·licitar el Servei Local de Teleassistència cal adreçar-se a l’Àrea de Serveis Personals
de l’Ajuntament de Masquefa (al Recinte Rogelio Rojo) o trucar al 93 772 78 36. En
cada cas es valora la necessitat i la urgència de la instal·lació.

Què cal fer en cas
d’una emergència
mèdica?
n
Els telèfons 061 i 902 111 444 atene
les emergències mèdiques de tot
Catalunya les 24 hores del dia els 365
dies de l’any.

•

ió
Si creieu que necessiteu una atenc
de
ros
núme
sts
aque
en
sanitària urgent,
telèfon us poden donar consell telefònic,
als
atenció ‘in situ’ dels profession
en
sanitaris, i si cal, tramitaran el trasllat

•

ambulància.

us
Si no teniu una emergència, però
de
trobeu amb un problema greu
re
salut, podeu trucar al vostre Cent
s
d’Atenció Primària (CAP) de dillun
us
uè
perq
20h,
a
8h
de
a divendres,
atenguin. A Masquefa el CAP es troba
93
al C/ Escoles s/n i el telèfon és el
772 64 34.

•

•

•

Fora de l’horari del CAP podeu anar
a
al Centre d’Atenció Continuad
de Martorell, situat a l’avinguda
Mancomunitats Comarcals, núm. 9. (93
775 51 03).
s
Per evitar col·lapses i llargues hore
r
servi
feu
que
mana
reco
es
era
d’esp
les urgències hospitalàries només quan
creieu que és del tot necessari.

Concurs de cartells
per a les festes locals
El Consell de Participació i
Convivència a Masquefa va aprovar
en plenari, el 30 de novembre, el
concurs de cartells per anunciar les
següents festes locals del 2010:
•
Festa Major Petita de Sant
Isidre
•
Festa Major
•
Festa del Raïm
En el concurs de cartells hi pot
participar tothom (sense límit d’edat)
de manera individual o col·lectiva,
presentant una obra original i inèdita,
excepte els membres del jurat
,
membres de la Comissió de treball i
persones vinculades a la corporació
municipal.
Els cartells guanyadors de cada una
de les festes tindran una dotació
econòmica de 120€.
Les obres es podran presentar a
partir de l’1 de febrer d’aquest 2010
i fins al 5 de març, a la recepció de
l’Ajuntament (C/Major, 93), en horari
d’atenció al públic. Cal adreçar-les al
tècnic de Participació, Xavier Pérez
i Fornés.
Més informació: www.masquefa.cat
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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
Deixalleria/Recollida voluminosos 93 708 60 98
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
93 772 66 48
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

CARNESTOLTES LA FARÀ GROSSA
Després de la tempestiva visita de l’any
passat, el Rei Carnestoltes amenaça de
tornar a Masquefa aquest febrer i deixarho tot novament potes enlaire. El rei més
brètol de tots ha anunciat la seva arribada
per al dissabte dia 20. La Festa de Carnaval
presenta aquest any novetats destacades.
D’una banda, una nova ubicació per a
la sortida de les carrosses i comparses i
canvis en el recorregut. D’altra banda, es
renoven les categories en el concurs a les
millors disfresses col·lectives
Organitzada per la regidoria de Joventut de l’Ajuntament, amb la
col·laboració de l’Associació de Comerciants i Serveis, la Festa
de Carnaval ha destacat els dos darrers anys per una participació
multitudinària. La darrera Rua va batre rècords amb un total de
22 comparses, 14 carrosses o vehicles i fins a 560 persones
inscrites. Aquest any l’objectiu és continuar fent de la Festa de
Carnaval una de les més participades a Masquefa.

Concurs d’aparadors i comerços

La celebració començarà el dia 18 amb el concurs de disfresses
de botigues i comerços. Com l’any passat hi haurà dues
categories: per a establiments que vulguin decorar l’aparador
i per als que guarneixin tot l’establiment. Durant tres dies els
masquefins i masquefines podran admirar i valorar la creativitat
dels comerciants.
El Rei Carnestoltes trepitjarà la vila el dissabte 20, encapçalant
l’espectacular Rua de comparses i carrosses, acompanyada de
tots aquells vilatans i vilatanes que s’hi sumin a títol particular.
Aquesta vegada la Rua no sortirà del Recinte Rogelio Rojo sinó
de l’Avinguda de la Línia, on es disposa de més espai. També
variarà el recorregut.

Rua: categories, premis i inscripcions

D’altra banda, per afavorir la participació s’han fet alguns canvis
en el concurs de comparses. S’estableixen dues categories:
grups de menys de 20 integrants i grups de més de 20. En total
hi haurà quatre premis a les millors disfresses col·lectives, dos
per categoria. Els primers classificats de cada categoria seran
premiats amb 300 euros, i els segons amb 200.
Les inscripcions per participar a la Rua, que són gratuïtes, es
faran de l’1 al 17 de febrer. Les entitats i grups s’hi podran
apuntar personant-se a l’Àrea de Serveis Personals (Recinte
Rogelio Rojo) o trucant-hi (93 772 78 36), de dilluns a divendres
als matins. També es podran fer les inscripcions al Punt
d’Informació Juvenil (Recinte Rogelio Rojo/ 93 772 85 21) els
dimarts, dimecres i dijous de 5 a 8 de la tarda.
A més de la Rua, la Festa de Carnaval inclourà també el
transgressor pregó del Rei Carnestoltes, una festa de tarda i una
festa de disfresses nocturna.

PROGRAMA D’ACTES
18, 19 i 20 de febrer
Concurs de disfresses de comerços i aparadors

Dissabte 20 de febrer
17h: lliurament de dorsals per a la Rua a les
carrosses i comparses al Recinte Rogelio Rojo (antiga
masquef@ula)
17.30h: concentració de comparses i carrosses
a l’avinguda de la Línia
(entre SES Masquefa i CEIP el Turó)
18h: sortida de la Rua
(Recorregut:Av. La Línia, C/ Sant Antoni fins a l’Ajuntament,
C/ Major, C/ St Pere, C/ Crehueta, C/ Sta Clara fins al
Recinte Rogelio Rojo)
19.30h: lliurament de la clau de la vila al rei
Carnestoltes i pregó de Carnaval
19.45h-22h: festa de tarda a la Sala Polivalent
(S’hi anunciaran les comparses i els comerços guanyadors
i es lliuraran els premis)
24h: festa de disfresses al Recinte Rogelio Rojo
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EL NADAL,

UN CONTE AMB
FINAL FELIÇ
Els
masquefins
i
masquefines van ser els
protagonistes d’un Nadal
de Conte. Per tercer
any l’Ajuntament, amb
la col·laboració de les
entitats, va organitzar
un Nadal temàtic i, un
cop més, la resposta dels
vilatans i vilatanes va ser
excel·lent. Tal i com ja
va passar els dos anys
anteriors, amb el Nadal de
Circ i el Nadal de Màgia, el
Nadal de Conte va tornar
a destacar per l’elevada
participació

El Pessebre Vivent
i el Caga Tió

L’agenda nadalenca es va estrenar el
dissabte 19 de desembre amb el Pessebre
Vivent, una iniciativa que es va recuperar
el 2008 després d’un llarg parèntesi. En
aquesta ocasió el Pessebre el va organitzar
una comissió de voluntaris amb el suport
del Consistori. Centenars de masquefins i
masquefines van passejar per la plaça Anoia
per contemplar escenes com l’anunciació,
el naixement de Jesús o l’adoració dels Reis,
al mateix temps que el pa torrat, la xocolata
desfeta i el rom cremat els ajudaven a
combatre l’intens fred.
L’esdeveniment va ser possible gràcies a
la implicació d’una setantena de persones,
entre les que van representar els diversos
personatges i les que van participar en les
tasques d’organització. També durant el
Pessebre Vivent els nens i nenes van rebre
l’especial visita del Caga Tió, el qual els va
obsequiar amb regals. Aquesta va ser una
iniciativa de l’Associació de Comerciants i
Serveis.

La màgia dels contes

Els contes van iniciar el seu protagonisme
el dilluns 21 de desembre, amb una sessió
a la biblioteca. La companyia La Tabola
va entretenir infants i familiars amb la
representació de contes clàssics d’aquestes
assenyalades dates. També Ràdio Masquefa,
va sumar-se a la iniciativa el dijous 24 amb
l’emissió del popular “Conte de Nadal”
de Charles Dickens, a càrrec d’un grup de
voluntaris de la ràdio i del grup local de
teatre Teatrerus.

Concert de Nadal i
festa de Cap d’Any
Al Nadal de Masquefa no hi van faltar
tampoc els clàssics de sempre. Va ser el
cas, per exemple, del tradicional Concert
de Nadal que la Coral l’Alzinar va tornar a
oferir, per Sant Esteve, en una parròquia de
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Sant Pere plena de gom a gom.
D’altra banda, els masquefins i masquefines
van acomiadar l’any 2009 amb una
multitudinària festa a la Sala Polivalent de
la Rogelio Rojo que va allargar-se fins a la
matinada. 700 persones van ballar fins a
no poder més al ritme del DJ i les go-gos
que amenitzaven la festa organitzada per la
Cofradía del Cristo Crucificado y Nuestra
Señora de los Dolores.

El parc nadalenc

El Nadal de Conte es va reprendre ja aquest
nou any, el diumenge 3 de gener, amb un
altra clàssic: el parc nadalenc. Centenars
d’infants, acompanyats dels seus pares i
mares, i també joves, van passar al llarg de
tot el matí pel pavelló per gaudir saltant en
els inflables, pujant al brau mecànic o jugant
amb la wii i els simuladors. Aquestes dues
darreres activitats van captar la gent jove.

‘Hansel i Gretel’, i el Patge Viu Viu
La tarda del mateix diumenge la Sala
Polivalent va tornar a quedar petita. El
motiu en va ser novament un conte,
“Hansel i Gretel”, en aquesta ocasió
adaptat al format d’espectacle musical. La
Cia La Roda Produccions va representar
la famosa obra dels germans Grimm, que
explica les desventures de dos germans que
ajuden la seva família davant la pobresa dels
pares. Després els nens i nenes van rebre
l’esperada visita del Patge Viu Viu. Uns 300
infants van poder lliurar a l’emissari reial

les seves cartes per a Melcior, Gaspar i
Baltasar.

La màgica nit de Reis
Precisament els Reis Mags van tancar
l’agenda nadalenca amb la seva visita a
Masquefa. Melcior, Gaspar i Baltasar, que van
tornar a venir en helicòpter, van fer viure
als infants, i també als seus pares i mares,
una altra nit màgica.Tot i la pluja nombrosos
vilatans i vilatanes van sortir al carrer per
rebre’ls. Al balcó de l’Ajuntament, l’alcalde
els va demanar que ajudin a posar fi a les
guerres, la pobresa, l’explotació infantil i la
violència de gènere, així com a instaurar
l’educació i la salut com a drets universals.
En nom dels tres Reis, Melcior va narrar
als masquefins i masquefines un conte que
recordava la història de la vila i la màgia de
la festa de Reis.També a La Beguda l’alcalde
va rebre Melcior, Gaspar i Baltasar amb els
mateixos desitjos i peticions. Igualment Ses
Majestats els Reis d’Orient van emprar un
conte per explicar la història de la Beguda i
la màgica nit de Reis.
Melcior, Gaspar i Baltasar van usar la clau
de la vila per entrar a les cases de Masquefa
i La Beguda i deixar-hi regals durant la seva
cavalcada per la vila damunt les espectaculars
carrosses i acompanyats d’una trentena
de patges. Hi van deixar també uns altres
regals molt més importants: el respecte, la
solidaritat, la responsabilitat, la tolerància,
el civisme i, sobretot, molt amor i molta
il·lusió.

GRÀCIES
A TOTS!
L’Ajuntament
agraeix
la
col•laboració i implicació de
tothom qui va fer possible la
cavalcada de Reis: la Policia
Local, Protecció Civil, la Brigada
Municipal, l’ADF, la Comissió de
Reis i les persones voluntàries
que van treballar en les carrosses
i la cavalcada, l’Associació de
Comerciants i Serveis, Ràdio
Masquefa, Can Bonastre Wine
Resort, la Cofradía del Cristo
Crucificado y Nuestra Señora de
los Dolores, la Parròquia de Sant
Pere, Carnisseria Marvi, La Caixa,
Caixa Sabadell, la Banda de Música
de Can Parellada, el Club Twirling
Can Parellada, la perruqueria
Hortensia, Transports Sagués
Esteve, Tallers Marino, la Societat
Recreativa Unió Begudenca i CEIP
Font del Roure. També fa extensiu
els seus agraïments a totes les
persones que voluntàriament van
donar suport a l’organització i
desenvolupament de les activitats
del Nadal de Conte.

DARRER NAIXEMENT DEL 2009 I PRIMER DEL 2010
DanielYakimenka va ser el darrer
nadó que va néixer a Masquefa
l’any 2009 i va ser inscrit al
registre de l’Ajuntament.El Daniel
va néixer el 25 de desembre a
les 16.10h.Va pesar 4 quilos i 570
grams i feia 54 centímetres. És fill
de l’Aliaksandr i la Larysa.

La Bruna Beltran Torres va
ser el primer nadó nascut a
Masquefa i inscrit al registre
municipal aquest any 2010. La
Bruna va néixer el 3 de gener a
les 12.01h.Va pesar 3 quilos 350
grams i feia 52 centímetres. És
filla del Marc i la Carolina.

MASQUEFA

NOTÍCIES

batega

6

Can Valls, a punt de viure una transformació històrica
Després d’anys de treball, el projecte
d’urbanització fa un pas definitiu amb
l’adjudicació de les obres, que s’iniciaran
d’immediat
El ple municipal de gener va viure un fet que marcarà un abans i un
després en la història de Can Valls. L’Ajuntament va adjudicar les
obres d’urbanització que han de dignificar aquest nucli i resoldre
les greus deficiències que arrossega des del seu naixement. Les
obres d’urbanització de Can Valls es van adjudicar a l’empresa
Romero Polo SA per un import d’1.684.172,41 euros, IVA inclòs.
Aquesta xifra representa una rebaixa del 17% respecte al preu de
sortida, que superava els 2 milions d’euros. Fins a 35 empreses es
van presentar al concurs convocat per l’Ajuntament i entre les
propostes es va elegir la més avantatjosa.
Després del tràmit de l’adjudicació, les obres ja podran començar
d’immediat. Els treballs consistiran a asfaltar tots els carrers i a

L’actuació dignificarà la urbanització:
s’asfaltaran tots els carrers, s’hi
instal·larà el clavegueram i es renovarà
l’enllumenat públic
instal·lar-hi serveis bàsics com ara el subministrament d’aigua i el
clavegueram, l’enllumenat públic i l’electricitat.
La important subvenció que l’Ajuntament ja va aconseguir
de la Generalitat ha permès rebaixar les quotes que pagaran
els propietaris. A més, el Consistori negocia amb l’Agència
Catalana de l’Aigua els costos del nou col·lector que durà les
aigües residuals fins a la depuradora, i amb l’empresa Anaigua els
costos d’instal·lació de la xarxa de subministrament. Aquestes
negociacions poden cristal·litzar també en rebaixes en l’import a
pagar pels propietaris.
El pla de l’Ajuntament per dignificar les urbanitzacions inclou també
el Maset. Actualment se n’està acabant el pla de reparcel·lació.

L’aparcament de camions, més a prop
verda amb un passeig de vianants. La intenció de l’Ajuntament
és fer al costat del pàrquing un bosc on els nens i nenes
nascuts a Masquefa hi puguin plantar el seu propi arbre.
El Consistori regala als infants nascuts el 2009 alzines per
plantar-les quan arribi la temporada. Les famílies poden
recollir a les dependències de l’Ajuntament (C/ Major, 93)
un val que posteriorment intercanviaran per l’alzina.

Els treballs per fer un aparcament de camions al polígon de
La Pedrosa continuen avançant. Després d’haver-ne fet la
plataforma amb l’ompliment de terres i l’anivellament del
terreny, l’Ajuntament treballa ara en les capes prèvies a la
pavimentació. Posteriorment s’asfaltarà, s’hi instal·laran els
serveis i es delimitarà tot el perímetre amb tanques.
El bosc dels infants
A l’entorn de l’aparcament hi ha previst fer una gran àrea

Mesures per pal·liar les inundacions en edificis del Pla Sud
L’Ajuntament ha pres algunes mesures per intentar resoldre
les filtracions d’aigua i petites inundacions que s’han produït en
alguns habitatges plurifamiliars al Pla Sud. Les intenses pluges
dels darrers temps, i el fet que per aquesta zona hi passi un
antic torrent, han provocat l’augment del nivell de les aigües

subterrànies i, d’aquesta manera, les filtracions en els baixos
dels edificis. L’Ajuntament hi ha instal·lat estratègicament dos
pous que bombegen l’aigua subterrània. L’objectiu és rebaixar el
nivell de les aigües subterrànies i evitar, així, que es repeteixin les
inundacions. La mesura es troba en fase de proves.
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Multes de fins a 300 euros per no recollir del carrer
els excrements dels animals domèstics
Després de més d’un any de campanya informativa i sensibilitzadora, l’Ajuntament
endureix les mesures per garantir la tinença responsable de gats i gossos
A partir d’aquest
febrer la Policia Local
multarà les persones
que no recullin de
la via pública els
excrements dels seus
animals domèstics.
Aquesta
infracció,
tipificada com a
greu en l’ordenança
municipal, comporta
sancions entre 101 i
300 euros.
La mesura arriba més
d’un any després que
l’Ajuntament posés
en marxa la campanya
“A casa ho fas? Al
carrer tampoc!” per
informar i sensibilitzar
els
propietaris
d’animals domèstics de les seves obligacions, i especialment de
l’obligatorietat de retirar els excrements de la via pública i de
registrar-los en el cens municipals, tràmit que el Consistori va fer
gratuït.
Amb l’enduriment de les mesures es vol garantir que els
propietaris vetllin perquè els seus animals domèstics no embrutin
la via pública ni tampoc tinguin comportaments molestos per
a la resta de vilatans i vilatanes, afavorint així la convivència i
aconseguint una vila neta, agradable i acollidora. L'Ajuntament
distribuirà entre tots els propietaris de gossos de Masquefa un
llibret amb l'ordenança municipal per recordar-los els seus drets
i obligacions.

Infraccions que seran multades
A més de la no retirada dels excrements de la via pública
i la no inscripció dels animals en el cens municipals, la
Policia Local també multarà altres infraccions recollides
en l’ordenança, entre les quals destaquen:
Infraccions lleus: multes entre 30 i 100 euros
•

Alimentar els animals en la via pública o espais públics

Infraccions greus: multes entre 101 i 300 euros
•

Mantenir els animals en condicions higièniques i sanitàries
no adequades

•

No recollir de les vies públiques i qualsevol lloc destinat al
trànsit o esbarjo dels ciutadans les deposicions fecals de
gossos i gats

•

La tinença d’animals de companyia i altres animals
domèstics en domicilis particulars causant situacions de
perill o molèstia per a les persones o l’animal mateix

•

No disposar, els propietaris de gossos potencialment
perillosos, d’assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi els possibles danys materials i físics que l’animal
pugui causar a tercers

•

Portar els gossos deslligats a les vies públiques, a les parts
comunes dels immobles col·lectius i als llocs i espais
públics en general

Infraccions molt greus: multes entre 301 i
1.000 euros
•

Maltractar els animals

•

Abandonar-los

Es pot reutilitzar material de la
deixalleria amb autorització de
l’Ajuntament

La deixalleria mòbil regala
bosses de la compra
ecològiques

Els veïns i veïnes empadronats a Masquefa que vulguin
material de la deixalleria (com ara equips informàtics,
electrodomèstics o mobiliari, entre altres) per a la seva
reutilització poden demanar-ho a l’Ajuntament (C/
Major, 93). Cal fer una sol·licitud per escrit. L’Ajuntament
autoritza la retirada i reutilització de material de la
deixalleria després de valorar cada sol·licitud i tenir en
compte qüestions com ara el tipus de material sol·licitat
i l’ús que se’n vol fer.

Totes les persones que facin ús de la deixalleria mòbil
seran obsequiades amb bosses d’anar a comprar
reutilitzables. Les bosses estan fetes de poliester. Amb
aquesta mesura es vol fomentar la no utilització de
bosses de plàstic, les qual comporten greus perjudicis
per al medi ambient. La deixalleria mòbil recorre cada
setmana el casc urbà de Masquefa, les urbanitzacions i
el nucli de La Beguda per facilitar als vilatans i vilatanes
la recollida de les deixalles.
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ELS REPTES DEL PROJECTE EDUCATIU DE VILA (PEV)
A partir del treball col·lectiu fet al I Fòrum de l’Educació
de la Vila de Masquefa, i de les dades recollides en el procés
d’ elaboració de la fase de diagnosi, s’ han detectat objectius,
expectatives i línies de treball a partir de les quals s’ ha elaborat
una primera proposta sobre els reptes del PEV com a
instrument per fer de Masquefa una Vila Educadora:
•

•

•

•

Repte 1: definir uns objectius, valors i criteris
educatius compartits i treballar en xarxa per
desenvolupar-los
Repte 2: reconèixer el paper educador dels diversos
agents, espais i serveis i treballar perquè desenvolupin
aquesta funció de manera conscient i activa
Repte 3: treballar en l’arrelament i el sentiment
de pertinença per millorar la implicació de la
ciutadania en la vila
Repte 4: Optimitzar els recursos educatius existents i
dotar-se dels necessaris per assolir els objectius educatius
establerts

Per a intentar assolir aquests reptes, ara el PEV de Masquefa,
a través del Grup Impulsor i l’Oficina Tècnica, ha de definir
els eixos estratègics de treball i el model organitzatiu. Els
eixos estratègics marcaran aquelles grans línies d’ actuació
en què ha de treballar el PEV, i el model organitzatiu ha
de permetre desenvolupar aquestes línies i els objectius
plantejats.
El Grup Impulsor (integrat per vilatans i vilatanes) i
l’Oficina Tècnica (formada per tècniques de l’Ajuntament),
estan definint aquests aspectes per poder traslladar a la
resta de vilatans i vilatanes quines seran les accions que
es prioritzaran aquest 2010 i per mitjà de quins espais de
participació es desenvoluparan les propostes, tenint en
compte els agents i els recursos educatius existents.
Us podeu posar en contacte i enviar els vostres suggeriments
a l’ adreça pevmasquefa@masquefa.net o trucar a l’ Oficina
Tècnica del PEV 93 772 78 36.

Del 2 al 16 de febrer, preinscripcions als centres docents
Dates: del 2 al 16 de febrer de 2010
Ensenyaments:
2n cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5)
Educació primària (de 1r a 6è)
Educació Secundària Obligatòria (de 1r a 4t d’ESO)
Centres a Masquefa i La Beguda Alta:
• CEIP El Turó (C/ Sta Clara, 30, Masquefa) (93 772 51 75)
• CEIP Font del Roure (C/ Leònie Mirapeix, 1, Masquefa)

•
•
•

(93 772 74 32)
CEIP Masquefa II (Av. Maresme, s/n, Masquefa) (93 772
66 48)
CEIP Francesc Mata i Sanghés (C/ Mn. Cinto Verdaguer,
50, La Beguda Alta) (93 772 76 27)
SES Masquefa (avinguda de La Línia, 16, Masquefa) (93
772 77 22)

Nou cicle de xerrades i tallers a l’Espai Familiar
L’Espai Familiar, un servei de l’Ajuntament d’atenció a la petita
infància, ha programat per aquest primer trimestre del 2010
diverses xerrades i tallers adreçats a famílies amb infants de 0
a 3 anys per informar-los i assessorar-los sobre les qüestions
relacionades amb la criança i educació dels seus fills i filles.
Funcionament a partir d’aquest trimestre
Les sessions tenen lloc els dimarts i dimecres a l’Espai Familiar
(C/Pujades, 1, baixos), en l’horari de 15h a 17h.
Les sessions de dimarts són gratuïtes i obertes a tothom.
Són un espai d’intercanvi i relació per a les famílies, i un espai
de joc i socialització per als infants.
Per a les sessions de dimecres, a càrrec d’experts externs,
especialistes en diversos temes d’interès, cal abonar una
quota de 45 euros per família cada trimestre. Per participar en
aquestes sessions les famílies han de formalitzar la inscripció
al mateix Espai Familiar. Calen un mínim de 5 famílies inscrites
per dur a terme les sessions dels dimecres.

PROGRAMACIÓ DEL MES DE FEBRER
•

Cada dimarts
Espai Familiar Obert. Espai de trobada entre pares, mares
i infants

•

Dimecres dia 3
Fem disfresses per als infants

•

Dimecres dia 10
La importància dels contes per als infants: quins i
com explicar-los

•

Dimecres dia 17
Primers auxilis amb infants de 0 a 3 anys. (Aquest
dia la xerrada es farà de 16h a 18h)

•

Dimecres dia 24
Juguem amb “La panera dels tresors”
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Els avis i àvies, en forma

Gent Gran en procés

La gent gran estrena un Espai Lúdic i de Salut

Es recollirà l’opinió dels/les majors de 60 anys
per definir les polítiques de l’Administració

Masquefa disposa des
d’aquest gener d’un
Espai Lúdic i de Salut per
a la gent gran, instal·lat
per l’Ajuntament a la
plaça dels Jocs. Aquest
nou equipament vol
ajudar les persones
grans a mantenir-se en
un bon estat de forma
i afavorir les seves
condicions físiques i,
d’altra banda, pretén
potenciar l’espai públic
com a lloc d’integració
i convivència. L’espai
lúdic ha estat finançat
per la Diputació de
Barcelona.
L’Espai Lúdic i de Salut es va estrenar oficialment el 7 de gener
amb les autoritats locals, representants de la Diputació i membres
del Casal de la Gent Gran i del grup d’avis i àvies que participen
en les sessions de gim dolça. Ja que la pluja va aigualir l’estrena,
L’Ajuntament té previst inaugurar oficialment aquesta instal·lació
en les setmanes vinents per donar-les a conèixer a tota la gent gran
i explicar-los el seu funcionament.
Els espais lúdics per a la gent gran consisteixen en un circuit
d’exercicis suaus especialment pensats per afavorir les condicions
físiques de la gent gran, contribuint a la millora del seu benestar. El
disseny d’aquestes instal•lacions compta amb l’assessorament del
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

La sala d’actes del Centre Tecnològic
Comunitari (CTC) serà l’escenari,
el dijous 18 de febrer, d’un taller
participatiu que permetrà a la
gent gran de Masquefa, Cabrera,
Capellades, els Hostalets, Piera, La
Pobla i Vallbona aportar les seves
visions i opinions per elaborar un
Pla Comarcal de la Gent Gran de
l’Anoia. Aquest pla és una iniciativa
del Consell Comarcal i té el suport de la Generalitat i la Diputació
de Barcelona. El pla pretén recollir la veu dels/les majors de 60 anys
per tenir-la en compte a l’hora de definir les polítiques, programes,
serveis i actuacions que s’han d’impulsar des de l’Administració per
al benestar de la gent gran i l’envelliment actiu. L’objectiu és que,
amb la seva participació, la gent gran de la comarca contribueixi a
dibuixar els eixos i línies d’actuació d’aquestes polítiques públiques.
Al taller hi estan convidades totes les persones majors de 60 anys
empadronades en els set municipis esmentats. La sessió començarà
a les 9.45h del matí amb les inscripcions i el taller es desenvoluparà
entre les 10 i les 12. En acabar hi haurà un refrigeri. Cal inscriure's
previament al telèfon del Consell Comarcal (93 805 15 85) o bé per
correu electrònic a participació@anoia.cat, posant nom, municipi de
residència i data de naixement.Amb el lema “Gent gran en procés”,
la iniciativa consta, a més del de Masquefa, d’uns altres quatre tallers
participatius que es faran arreu de la comarca de l’Anoia.

L’Ajuntament continuarà pagant
la meitat de la vacuna del papiloma
fins al 31 de març

Les persones emprenedores que vulguin llogar un despatx
d’ús exclusiu al viver d’empreses del Centre Tecnològic
Comunitari poden presentar la seva instància al mateix CTC
(avinguda Catalunya 60), a la recepció de l’Ajuntament (C/
Major, 93) o a l’Àrea de Serveis Personals (Recinte Rogelio
Rojo), de dilluns a dissabte (ambdós inclosos), de 10 a 13h
i de 17 a 20h. Hi pot optar qualsevol empresa de serveis
que no hagi tingut amb anterioritat oficines de propietat
o lloguer. L’empresa haurà de tenir relació amb les TIC i/o
presentar productes innovadors.
Els interessats han d’aportar fotocòpia compulsada del DNI
dels sol·licitants, instància i pla d’empresa. El cost mensual dels
despatxos d’ús exclusiu és de 260 euros mensuals més IVA.
Inclou Internet, calefacció, aire condicionat i electricitat. Els
emprenedors del CTC també gaudeixen d’altres espais com
ara dues sales de reunions, una sala d’actes i un vestíbul per a
les visites.També poden beneficiar-se del lloguer de recursos
tecnològics, assessorament tècnic i serveis administratius.
Per a més informació podeu trucar al 93 772 78 28 o escriure
a masvsl@diba.cat.

Les famílies amb nenes nascudes entre el 1993 i el 1996 (de 12
a 15 anys) tenen fins al 31 de març per recollir a l’Ajuntament
(C/ Major, 93) el tiquet amb què podran beneficiar-se d’un
descompte del 50% en la vacuna contra el virus del papiloma
humà. L’Ajuntament de Masquefa va ser el primer de tot
Catalunya a administrar i finançar a les nenes d’aquesta franja
d’edat aquesta vacuna contra el principal causant del càncer
de coll d’úter. Davant l’elevat cost de les tres dosis de les
quals consta la vacuna (465 euros) l’Ajuntament en finança
la meitat (232,5 euros).  La Generalitat administra la vacuna
contra el virus del papiloma humà a les noies que cursen 6è
de Primària, que habitualment tenen 11 anys. L’Ajuntament
vacuna les noies entre 12 i 15 anys ja que, per edat, no poden
beneficiar-se d’aquesta mesura.

Despatx d’ús exclusiu en
lloguer al CTC

ACTUALITAT
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EL CASAL DE JOVENTUT
COMENÇA A CAMINAR

El nou Casal de Joventut es farà al costat de la nova biblioteca i
tindrà l’accés a la plaça del Recinte Rogelio Rojo. En total ocuparà
una superfície de gairebé 300 metres quadrats, distribuïts en
planta baixa i un altell, ja que s’aprofitarà la gran alçada d’aquesta
nau.
En la planta baixa disposarà d’una gran sala polivalent per a
activitats diverses de 90 metres quadrats, un espai destinat a
taller de 32 m2, un magatzem, una sala de 21 m2 i un espai
de gairebé 25 m2 que acollirà les noves dependències del Punt
d’Informació Juvenil. Amb el nou casal es pretén ampliar l’horari
d’obertura de la Zona Lliure, servei de l’Ajuntament per prevenir
les conductes de risc en drogodependències adreçat als joves
adolescents i oferir una programació per als joves majors de 18
anys. Aquest servei ja es troba actualment ubicat a La Fàbrica.
A l’altell s’hi faran tres despatxos d’uns 18 m2 cadascun i una
sala d’ús polivalent de gairebé 45 m2.

Situat al costat de la nova biblioteca,
ocuparà gairebé 300 metres quadrats,
distribuïts en planta baixa i altell

En l’actualitat, l’Ajuntament compta ja amb una important ajuda
econòmica del govern de Madrid per a tirar endavant el nou
Casal de Joventut. Es tracta dels 300.000 euros dels Pressupostos
Generals de l’Estat aconseguits gràcies a una esmena del grup
de CiU al Congrés.
Gran complex d’equipaments
La posada en marxa del nou Casal de Joventut complementarà
els serveis municipals que ja hi ha ubicats a la Fàbrica Rogelio
Rojo, propietat de l’Ajuntament, i la consolidarà definitivament
com el gran complex d’equipaments culturals, socials i econòmics
de Masquefa. Aquesta emblemàtica fàbrica és ja la seu de la Sala
Polivalent (el gran escenari de l’activitat cultural masquefina), el
Centre Tecnològic Comunitari (cridat a ser el revulsiu econòmic
i social de la vila) i la nova Biblioteca Municipal, que està a punt
d’acabar-se.

L’Ajuntament ja compta amb una ajuda
de 300.000 euros del Govern de Madrid
per a fer aquest projecte
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L’Ajuntament, després d’una primera fase ja executada de neteja i habilitació de l’espai,
subvencionada per la Generalitat, ja té a punt el projecte per fer un Casal de Joventut a la
Rogelio Rojo. L’actuació permetrà dotar els i les joves de la vila d’un equipament de qualitat
per a les seves activitats i, a la vegada, continuar rehabilitant aquesta antiga i emblemàtica
fàbrica, declarada Bé Cultural d’Interès Local. El Consistori es reunirà amb el col·lectiu de
joves per mostrar-los el projecte i recollir les seves aportacions i suggeriments
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Places vacants als cursos per a adults i a reforç escolar
Encara queden algunes places lliures tant als nous cursos de
formació per a adults que l’Ajuntament ha organitzat per
aquest primer trimestre del 2010 com per als cursos que
ja estan en funcionament. Pel que fa als cursos nous queden
vacants a classes de nivell inicial d’alemany (dimecres i
divendres, d’11.30h a 13h) i a manipulació d’aliments (que
es farà el dimecres 17 de febrer, de 10h a 13h).
Pel que fa a cursos en funcionament encara és possible
apuntar-se a  català (bàsic, nivell B i nivell C), preparació a
Cicles Formatius de Grau Mig (CFGM) i Cicles Formatius
de Grau Superior (CFGS), i a alfabetització i neolectors.
Per a més informació podeu trucar al 93 772 78 28. Les
inscripcions es fan a l’Àrea de Serveis Personals de

l’Ajuntament (a l’antiga Masquef@ula, al Recinte Rogelio
Rojo).
D’altra banda també queden places al Servei de Reforç
Escolar i Tècniques d’Estudi, una iniciativa de l’Ajuntament
per ajudar els estudiants a millorar el seu rendiment a
l’institut. Concretament hi ha 2 vacants per a alumnes de
primer i segon d’ESO (les classes es fan dilluns de 19h a
20.30h i dimecres de 17.30h a 19h), i 3 vacants per a alumnes
de tercer i quart d’ESO (dimarts i dijous, de 19h a 20.30h).
Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Àrea de
Serveis Personals (al Recinte Rogelio Rojo) o trucar al
93 772 78 36.

Reconeixement a l’Alzinar
La Societat Recreativa i Cultural l’Alzinar, com a membre de la
Federació d’Ateneus de Catalunya, va rebre el 16 de desembre
un diploma commemoratiu del seu cinquantè aniversari. El
lliurament es va fer en el marc dels Premis Ateneus 2009, que
lliura la Federació d’Ateneus de Catalunya. A la gala hi van ser
presents membres de la junta i alguns socis. La vetllada va ser
molt interessant per a la nova junta, ja que va servir de presa de
contacte amb la Federació i d’altres entitats, a fi efecte de poder
extreure idees i possible suport per tirar endavant l’Alzinar.

La ONCE dedica el cupó
de l’1 de març a Masquefa
El cupó que l’ONCE posarà a la venda el dia 1 de març vinent
serà molt especial. El seu disseny recollirà les senyes d’identitat
de l’Ajuntament i la vila. Il·lustrat amb una vista del Cementiri
Vell i les muntanyes de Montserrat al fons, el cupó recull la
situació, la població i la superfície de Masquefa. El preu de venta
del cupó és d’1,50 euros.

El 27 de febrer, Festa del Dia d’Andalusia a la Rojo
Per primer any, la Cofradía del Cristo Crucificado y Nuestra
Señora de los Dolores de Masquefa ha organitzat la Festa del Dia
d’Andalusia, amb la col·laboració de l’Ajuntament. La celebració
tindrà lloc el dissabte 27 de febrer a la Sala Polivalent del Recinte
Rogelio Rojo a partir de 2/4 de 7 de la tarda. Comptarà amb les

Teatre del bo, i gratuït
Els masquefins i masquefines van poder gaudir el 24 de gener
d’una reconeguda obra teatral gratuïtament, gràcies a la companyia
El Coverol d’Esparreguera. Gairebé una trentena d’actors i actrius
del grup van escenificar una adaptació de Maribel Masip de la
popular “Les noces de fígaro” amb molt tocs d’humor. Es tracta
d’una comèdia d’embolics i una crítica social de l’època. Unes 160
persones van gaudir de l’obra a la Sala Polivalent de la Rogelio
Rojo. L’activitat va tenir la col·laboració de l’Ajuntament.

actuacions del grup de ball de la cofradía i l’actuació estel·lar de
la companyia Iñaki Márquez. Hi haurà servei de bar i entrepans.
L’entrada és gratuïta per als socis i sòcies de l’entitat. Les
persones no associades hauran de pagar 4 euros. La Festa del Dia
d’Andalusia és oberta a la participació de tothom.
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Masquefa viurà l’apagada
analògica el 3 d’abril

NOTÍCIES
Els equips de Masquefa ja
trepitgen el nou camp de gespa

L’apagada de les emissions de la televisió analògica a
Masquefa es produirà el dia 3 d’abril, quan deixaran de
funcionar tots els centres emissors que donen cobertura
al casc urbà, Can Parellada, Can Valls, El Maset, Can
Quiseró i La Beguda Alta. La Generalitat garanteix que
per al 3 d’abril el servei de Televisió Digital Terrestre
(TDT) estarà disponible a tot el terme de Masquefa.
D’altra banda, el 19 de gener ja es va apagar el centre
emissor de Capellades, que dóna servei al casc urbà de
Masquefa i Can Parellada. D’aquesta manera, els habitatges
amb les antenes orientades a Capellades han deixat de
rebre el senyal analògic. El casc urbà i Can Parellada
també reben aquest senyal del emissors de Collserola i
Montserrat, en funcionament fins al 3 d’abril.
Per a informació sobre el procés d’adaptació a la TDT
podeu trucar al telèfon 012 d’informació de la Generalitat
o consultar el web www.tdt.cat.

Premi a la tasca del Club Patí
Masquefa amb l’hoquei base
La Secretaria de l’Esport de la Generalitat li
ha concedit el Premi Esport-Q

La bona feina que des de fa anys realitza el Club Patí Masquefa
amb l’hoquei base ha estat reconeguda per la Generalitat de
Catalunya.Així, la Secretaria de l’Esport, a proposta de la Federació
Catalana de Patinatge, ha atorgat a la secció d’hoquei patins del
club masquefí un Premi Esports-Q (premi a la qualitat de l’esport
federat català). El premi vol ser un reconeixement a l’augment de
fitxes federatives en equips base i també a l’increment de fitxes
federatives femenines en el planter.
En l’actualitat la secció d’hoquei patins del Club Patí Masquefa
compta amb un planter format per una vuitantena de jugadors,
amb edats compreses entre els 5 i els 18 anys. El club té 9 equips
federats de base (en categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil,
juvenil i júnior) i dos equips d’escola. A més, compta amb 8 fitxes
federatives femenines, que integren un equip de nenes entre 5 i
9 anys que juguen el Campionat del Consell Comarcal i que en
ocasions reforcen un equip   benjamí mixte. El Premi Esport-Q
està dotat amb 1.200 euros.

Es farà una jornada de portes obertes per
mostrar a tothom les noves instal·lacions
El nou camp de gespa artificial de Masquefa ja és una
realitat. Des del mes de desembre els equips del Futbol
Club Masquefa i de l’Escola Municipal de Futbol Base ja hi
fan els entrenaments i hi disputen les competicions oficials.
A més, des de final de gener acull també la Lliga d’Hivern de
futbol 7, organitzada per l’Espardenya amb la col·laboració de
l’Ajuntament. Hi participen vuit equips locals.
D’altra banda, el Consistori té previst fer al març o a l’abril
una jornada de portes obertes per donar a conèixer les
noves instal·lacions a tothom. A més, aquest mateix mes
està previst treure a concurs l’obra dels nous vestidors, que
han de completar la instal·lació. L’objectiu és que els nous
vestidors estiguin enllestits aquesta mateixa temporada.

50 tripletes al Campionat de
Sant Esteve del Club Petanca
Masquefa
El Campionat de Sant Esteve del Club Petanca Masquefa, un
dels clàssics en el calendari d’activitats d’aquesta entitat, va
tornar a ser un èxit de participació, tot i la pluja. Fins a 150
jugadors, integrats en 50 tripletes, d’arreu de Catalunya hi
van prendre part.
El torneig consta de quatre categories: general, consolació,
repesca de general i repesca de consolació. En cada categoria
es premien els quatre primers classificats. La tripleta del
Club Petanca Masquefa formada per Paco Gómez, Francisco
Luna i Javier Pérez va aconseguir el segon lloc en la categoria
general.
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

La Fàbrica, element de socialització durant el franquisme
Altres vegades he explicat el paper que va tenir La Fàbrica en la
transformació econòmica de Masquefa. Hem parlat dels seus orígens,
del rol que va jugar en la guerra civil espanyola i com va afrontar
la postguerra. Ara bé, el pes específic de La Fàbrica en l’imaginari
col·lectiu dels habitants de Masquefa no s’entendria sense atendre al
seu caràcter socialitzador.
ARXIU MUNICIPAL D’IGUALADA

propietat per poder tenir un dia, aquest de Sant Eloi, de relació cultural
i social. No sé si feien dinar o no feien dinar; d’això ja no me’n recordo.
Vaig ser a la primera i als primers bancs de l’església, això sí, figurant allà.
I venien de la propietat, venien dos o tres dels amos, però ho feien pel
compromís i no per les ganes que tinguessin. I aquesta activitat es va perdre.
I ja no vaig figurar més després d’aquella vegada com a capdavanter, però
això donava una relació ajuntament, església i fàbrica.”
Francesc Miralles Mestre en entrevista gravada 23 d’octubre de
2008.
FOTO CEDIDA PER FRANCESC MIRALLES

Visita del governador Carrera a Masquefa el 28 d’abril de 1944

Durant el franquisme les expressions de la cultura popular passaven
necessàriament pel filtre religiós. Dins de la cultura, la religió és un
sistema que articula la visió del món d’una societat. La religió és un
sistema de significats que unifica cosmovisió i política, ja que pretén
ser interpretació del món i codi de conducta al mateix temps. Així,
durant el període franquista els actes populars s’articulaven al voltant
de l’església i els actes que sorgien a l’entorn de La Fàbrica no eren
una excepció.
En plena postguerra, el 28 d’abril de 1944, es produeix una de
les visites del governador civil Carrera. Acompanyat de membres
de la Falange i dels directius de La Fàbrica visita les instal·lacions,
assisteix a un ofici religiós i fa un discurs a l’antic teatre. A les visites
institucionals se’ls acostumava a oferir un sopar i un autèntic bany
de masses.

Visita del governador Carrera a Masquefa el 28 d’abril de 1944

La implicació dels treballadors a les festivitats de Sant Eloi va fer
d’aquesta festa popular un referent d’esbarjo per als obrers, que
feia una important feina de cohesió social. La implicació i la voluntat
alhora de fer tirar les coses endavant és determinant per a que en
la memòria col·lectiva quedi un record positiu. I pel que fa al paper
de l’església podem dir que la seva presència anava sempre lligada a
l’existència de qualsevol acte social en aquella època, per a creients
o no creients.
FOTO CEDIDA PER TERESA BONASTRE

“Sí, es van fer molt pocs sopars, però sí. Es feien quan venia alguna
personalitat important com ara el governador civil, de visita, visitaven la
fàbrica i els convidaven. Ai, a tota la gent del poble es com si ens haguessin
posat una corda i estiressin, clic, volent dir has de dir sempre sí. Si deies
sempre sí, eres ben vist. Si deies no, ja eres mal vist. I si eres mal vist
tampoc passava res, et miraven una mica així i ja està.”
Lluís Esteve Domènech en entrevista gravada l’agost del 2006.
Ara bé, sempre en el marc general en que es feien les coses en
aquell temps, la cultura popular buscava la manera d’expressar-se
per si mateixa, de forma menys induïda i més festiva. Arribats els
anys cinquanta la postguerra acabava i el control social començava
a relaxar-se lleugerament. Un bon exemple n’era la popular festa de
Sant Eloi, que s’organitzava amb responsabilitat compartida entre
treballadors, empresa i església.
“El dia de Sant Eloi era la patrona dels muntadors. Hi havia una comissió
d’obrers que cuidaven de la festa i llogaven una companyia de teatre,
una orquestra, fèiem una funció amb sarsuela i ball amb orquestra, una
orquestra bona! Pagàvem els obrers una quantitat molt petita. No puc dir
si els amos donaven alguna cosa. Es feien actes gratuïts per a tothom.”
Lluís Esteve Domènech en entrevista gravada l’agost del 2006.
“Això de Sant Eloi era una relació entre l’església, els treballadors i la

Ball per la festivitat de Sant Eloi

“Us n’explicaré una que riureu, quan vaig marxar de casa jo ja tenia la
barberia i un dia passava el rector, que per a mi era una bona persona,
i em diu: ‘Lluís, no et veig mai a missa’. I jo que li contesto: ‘sí, però jo
tampoc el veig mai afaitar-se a casa’. Pobre home, em va dir que no
es podia comparar, però em va felicitar per haver-me’n sortit d’aquella
manera. Per a mi era una bella persona; tot i que no anava a missa em
va ajudar força.”
Lluís Esteve Domènech en entrevista gravada l’agost del 2006.
Daniel Garcia Giménez
Llicenciat en Història i coordinador de l’espai Cafès amb Història.

Nova reunió amb els joves per
recollir les seves propostes
sobre civisme
L’Ajuntament de Masquefa continua recollint les opinions i
propostes dels joves per tenir-les en compte a l’hora de dissenyar
les polítiques i programes municipals en l’àmbit del civisme.
El dilluns 21 de desembre l’alcalde, Xavier Boquete, els regidors

suggeriments i propostes en tres àmbits: el civisme, l’espai públic
i els possibles usos per als joves que pot tenir el Recinte Rogelio
Rojo.
Aquesta reunió s’emmarca en l’elaboració del Programa
d’Acció Cívica (PAC) que està duent a terme l’Ajuntament
amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona i la Fundació
Desenvolupament Comunitari.
El projecte està en la fase de prediagnosi, consistent en la
recollida de propostes mitjançant entrevistes als joves i els
col·lectius que hi estan relacionats, així com observacions sobre
el terreny.
L’objectiu és tenir en compte l’opinió i aportacions del col·lectiu
juvenil i la resta d’agents socials que hi estan vinculats a l’hora de
dissenyar i aplicar programes i actuacions cíviques.

Els joves de Masquefa participen
de la cavalcada dels Reis

Enrique Gómez i Àngels Font, els tècnics municipals Lourdes
Bosch i Xavier Pérez, i l’informador juvenil David Pérez,
van reunir-se amb una vintena de joves per escoltar els seus

Una vintena de joves van participar activament de la cavalcada
dels Reis Mags d’Orient a Masquefa el 5 de gener passat.  Els
joves, alumnes de la SES Masquefa i assidus usuaris de la Zona
Lliure (espai lúdic i preventiu), van participar com a voluntaris a
la cavalcada i van ajudar els Reis d’Orient en la tasca de recollir
les cartes que amb tanta il·lusió havien escrit els infants de la vila.
Així doncs, els joves van acompanyar Melcior, Gaspar i Baltasar
al seu pas per Masquefa.

personatges van fer reflexionar als i les joves sobre aquestes
qüestions. A més, en finalitzar les representacions es va fer una
taula rodona per fer participar als i les joves d’un debat.

Tallers
per
potenciar
creativitat a la Zona Lliure

Teatre que fa reflexionar, a la
SES Masquefa
Un any més la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la Vila
de Masquefa i la SES de Masquefa treballen conjuntament per
oferir als i les joves del centre educatiu de secundària activitats
educatives i informatives sobre totes aquelles qüestions que
són del seu interès. Durant el mes de gener es van fer, a la
Sala Polivalent del Recinte Rogelio Rojo, dues representacions
teatrals que van permetre als joves acostar-se a temes com ara
la SIDA, les relacions sexuals segures, les drogodependències o
les relacions personals entre iguals.
Les obres de teatre “Que sí vida” i No em ratllis” van posar
damunt l’escenari diferents escenes de la vida quotidiana. Els

la

Durant el mes de gener a l’espai de prevenció de
drogodependències Zona Lliure es van fer diverses activitats
i tallers, com per exemple un taller de “coleteros” de feltre,
on els i les joves participants van poder decorar les gomes
de cabell amb diferents motius creats amb feltre. A més, en el
taller de joies de Fimo els i les joves van dissenyar i crear les
seves pròpies joies, prenent com a base el Fimo, una massa
modelable similar a la plastilina però que un cop sortida del
forn se solidifica.
En el marc d’aquesta iniciativa, que tenia per objectiu potenciar
la creativitat, també es va dur a terme un taller de customització
de roba. Els i les joves van aportar les seves peces de roba i les
van redissenyar, transformar, tallar i cosir fins a aconseguir una
nova peça.  Qui deia que aquells texans tant trencats s’havien
de llençar? Un cop de tisores, tot ben cosit, i tenim una faldilla
nova!
D’altra banda, aquest gener a la Zona Lliure també es va
celebrar un campionat de billar en parelles.
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CULTURA I FESTES
 CAFÈS AMB HISTÒRIA
6, 13 i 27
Dissabtes
1a sessió
Xerrada debat
La configuració de l’Europa balcànica
6 de febrer, a les 17h, a la biblioteca
2a sessió
Xerrada-debat
El conflicte dels Balcans
13 de febrer, a les 17h, a la
biblioteca
3a sessió
Cine-forum
Projecció del film Underground,
d’Emir Kusturica
27 de febrer, a les 17h, a la
biblioteca

 BALL POPULAR

A partir de les 19.45, a la Sala
Polivalent:
Festa de tarda
A partir de les 24h, a la Sala
Polivalent:
Festa de disfresses

 FESTA D’ANDALUSIA
Dissabte 27
A partir de les 18:30h, a la Sala
Polivalent del Recinte Rogelio Rojo
(més informació a la pàgina 12)

Curs Acces I
Dates: del 2 de febrer al 9 de març
Horari: dimarts i dijous de 19.30h
a 21h

 BALL POPULAR

Curs Windows II
Dates: del 2 de febrer al 9 de març
Horari: dimarts i dijous de 17.30h
a 19h

Diumenge 28
Amb Choffers
A les 18h a la Sala Polivalent del
Recinte Rogelio Rojo
Entrada: 2 euros

CURSOS
 CENTRE TECNOLÒGIC
MASQUEF@ULA
Taller Google
Dates: 4, 11 i 18 de febrer
Horari: de 12h a 13.30h

 SORTIDA AL
TEATRE CONDAL

Taller Comptabilitat
domèstica
Dates: 5, 12 i 19 de febrer
Horari: de 12h a 13.30h

 FESTA DE CARNAVAL
Dissabte 20
A les 17h, al Recinte Rogelio Rojo:
Lliurament dels dorsals a
les carrosses i comparses
A les 17.30h, a l’avinguda de la Línia:
Concentració de carrosses i
comparses
A les 18h: sortida de la Rua
A les 19.30h: lliurament de
la clau de la vila al Rei
Carnestoltes i lectura del
pregó

Curs Excel I
Dates: del 1 de febrer al 8 de març
Horari: dilluns i dimecres de
19.30h a 21h
Curs Word II
Dates: del 2 de febrer al 9 de març
Horari: dimarts i dijous de 17.30h
a 19h

(Per a més informació, consulteu la
pàgina 3)

Diumenge 14
Amb Charly Music
A les 18h a la Sala Polivalent del
Recinte Rogelio Rojo
Entrada: 2 euros

Dimecres 17
Per anar a veure l’obra La doble
vida d’en John, amb Joan Pere
Sortida: a les 18.30h davant de
l’Ajuntament
Preu: 27 euros (autocar, teatre i
entrepà)

Horari: dilluns i dimecres de
17.30h a 19h

Taller Open Office
Dates: 29 de gener, 5,12,19 i 26 de
febrer i 5,12,19 i 26 de març
Horari: de 17h a 19h
Curs Gent Gran
Data: del 08 de gener al 30 d’abril
Horari: divendres d’11:30h a
13:30h
Curs Excel I
Dates: del 01 de febrer al 08 de
març
Horari: dilluns i dimecres de 12h
a 13.30h
Curs The Gimp I
Dates: del 02 de febrer al 09 de
març
Horari: dimarts i dijous de 10h a
11.30h
Curs Windows I
Dates: del 1 de febrer al 8 de març

CURSOS de l’ALZINAR
 ANGLÈS PER A NENS
De 5 a 6 anys
Dimecres de 17.30h a 18.30h
De 7 a 9 anys
Dimarts de 18.30h a 19.30h
De 10 a 11 anys
Dijous de 17.30h a 18.30h
De 11 a 12 anys
Dijous de 18.30h a 19.30h

 ANGLÈS PER
A ADULTS
Preparació per als Títols Oficials
Iniciació
Dilluns de 18h a 20h
Elementary
Dilluns de 20h a 22h
Pre-Intermediate
Dimarts 18h a 20h
First Certificate
Dimarts 20h a 22h

 BALLET CLÀSSIC
Dimarts i dijous
De 18.30h a 19.25h

 BALLS DE SALÓ
Avançat
Dilluns de 21h a 22.30h
Iniciació
Dijous de 21h a 22.30h
A la Sala Polivalent

 BATUKA
Dimarts  i dijous de 15.30h a

16.30h

 BODY FORM
Dimarts i dijous de 9:15h a 10.15h
o de 19.30h a 20.25h

 BODY FORM SUAU
Dimarts i dijous de 10.15h a
11.15h

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

 INICIACIÓ A
LA DANSA
De 3 a 6 anys
Dimecres i divendres de 17.15h a
18.15h

 DANSA MODERNA
De 7 a 12 anys
Dimecres i divendres de 18.15h a
19.15h
Per a joves i adults
Dimecres i divendres de 19.15h a
20.15h

 DIBUIX MANGA
Divendres de 18h a 20h

 EXPRESSIÓ MUSICAL
Classes Infantils
Dijous de 17.30h a 18.30h
Classes per a adults
Dijous de 18.30h a 19.30h

 TAI-TXI i IOGA
Tai-txi
Dilluns de 19.30h a 20.30h i
divendres de 20.30h a 21.30h o
divendres de 09.30$h a 10.30h
Ioga
Dilluns i dimecres de 21h a 22h

 TAEKWONDO
Dimarts i dijous
Classes d’iniciació: de 17.30h a
18.25h
Classes d’avançat: de 20.30h 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

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 gener i podria haver-se modificat.

Agenda esportiva
CLUB PATÍ
MASQUEFA

confirmar
Aleví Copa Federació Grup 1
CP MASQUEFA – CP SITGES

05/febrer – 21.45h
Sèniors 1a Catalana
CP MASQUEFA – CH PIERA

27/febrer – Horari a
confirmar
Infantil Copa Federació Grup F
CP MASQUEFA – HC PALAU DE
PLEGAMANS

06/febrer – 09h
Prebenjamí Iniciació Campionat de
Barcelona 2a Fase B
CP MASQUEFA – CH CALDES
RECAM C
06/febrer – 11h
Benjamí B Copa Barcelona Grup 5
CP MASQUEFA – JESÚS, MARIA
I JOSEP
06/febrer – 12h
Aleví Copa Federació Grup 1
CP MASQUEFA – CH PIERA
19/febrer – 21.45h
Sèniors 1a Catalana
CP MASQUEFA – CP EL PLA DE
SANTA MARIA
20 -21/febrer – Dia i horari
a confirmar
Prebenjamí B Copa Barcelona
Grup 8
CP MASQUEFA – HP TONA
20 -21/febrer – Dia i horari
a confirmar
Benjamí A Campionat de Barcelona
2a Fase C
CP MASQUEFA – CLUB
CONGRÉS
20 -21/febrer – Dia i horari
a confirmar
Juvenil Copa Federació Grup B
CP MASQUEFA – ESPORTIU
MARISTES ST JOAN
27/febrer – Horari a
confirmar
Prebenjamí Iniciació Campionat de
Barcelona 2a Fase B
CP MASQUEFA – CH MATARÓ
27/febrer – Horari a
confirmar
Prebenjamí A Campionat de
Barcelona 2a Fase A
CP MASQUEFA – CLUB TENNIS
BARCINO
27/febrer – Horari a
confirmar
Prebenjamí C Campionat de
Barcelona 2a Fase C
CP MASQUEFA – CP MANLLEU A
27/febrer – Horari a

27/febrer – Horari a confirmar
Júnior Copa Federació
CP MASQUEFA – ORTOLL I FILLS
CALAFELL CP

EEM BÀSQUET
MASQUEFA
06/febrer – 17.30h
Grup 02 Júnior Masculí Nivell B
EB MASQUEFA – TANDEM
SPORTS BERGA
06/febrer – 19h
Grup 3 Sots 21 Masculí Nivell B
EB MASQUEFA – VORAMAR
6/febrer – 20.30h
Grup 02 Sèniors B Masculí
EB MASQUEFA – CB MARTORELL
C
20/febrer – 16h
Grup 2 Cadets Masculí Promoció
Regular Nivell D
EB MASQUEFA – BASQUET
SAMA C
20/febrer – 17.30h
Grup 02 Júnior Masculí Nivell B
EB MASQUEFA – LA SALLE
MANRESA B
20/febrer – 19h
Grup 3 Sots 21 Masculí Nivell B
EB MASQUEFA – MCDONALD’S
SANT VICENÇ
20/febrer – 20.30h
Grup 02 Sèniors B Masculí
EB MASQUEFA – CE VILANOVA I
LA GELTRU 2

FUTBOL
06/febrer – 12h
Grup 27 Benjamí 7B Segona
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA B
– LA POBLA DE CLARAMUNT
CF B
06/febrer – 13h
Grup 32 Infantil Segona Divisió

ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
ESPARREGUERA CE A
06/febrer – 13h
Promeses
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A
06/febrer - 18h
Grup 21 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
(RET-1a v) A – VILANOVA DEL
CAMÍ CF A
06/febrer – 16h
36è Campionat de Catalunya
Futbol Veterà 3a Divisió
FC MASQUEFA – HORTA
07/febrer
MAQUEFA FC A – MOJA AE A
20/febrer – 10.15h
Grup 26 Aleví Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
P. BLAUGRANA CERVELLÓ A
20/febrer – 12h
Grup 23 Prebenjamí F-7
Campionat de Lliga
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
ÒDENA CD A
20/febrer – 12h
Grup 28 Benjamí 7 A Segona
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
PIERA AE A
20/febrer – 13h
Promeses
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A

27/febrer – 16h
36è Campionat de Catalunya
Futbol Veterà 3a Divisió
FC MASQUEFA – VIC
27/febrer - 18h
Grup 21 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
(RET-1a v) A – BASE ESPIRALL LES
CLOTES CF (RET-1ªV) B
28/febrer
MASQUEFA FC A – MONJOS
AD A

ESPARDENYA
MASQUEFA FS
07/febrer – 18.30h
Divisió d’Honor
FS ESPARDENYA – AE ATLÈTIC
VINYOLS
14/febrer – 18.30h
Divisió d’Honor
FS ESPARDENYA – CFS LA
GARRIGA
28/febrer – 18.30h
Divisió d’Honor
FS ESPARDENYA – CFS
CAMPDEVÀNOL

MASQUEFA TENNIS
TAULA CLUB
07/febrer – 11h
MASQUEFA TTC – CC SANTS

21/febrer – 10h
Grup 19 Cadet Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
SAN MAURO UD B

21/febrer – 11h
MASQUEFA TTC – CTT
CASTELLDEFELS

21/febrer– 12h
Grup 5 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
PUIGREIG CE A

CLUB
EXCURSIONISTA
ANOIA

21/febrer – 13h
Prebenjamí F-7 Trobades
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
HORTONENC B

Dissabte 6 – Sortida amb
raquetes de neu
Pic de la Dona (2704 mts)

27/febrer – 12h
Grup 27 Benjamí 7 B Segona
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA B –
IGUALADA CF D
27/febrer – 13h
Grup 32 Infantil Segona divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
ST VINENÇ AE A

Diumenge 14– Caminada per
l’Alta Garrotxa
(Sortida d’intercanvi convidats per
l’AVV Vistalegre de Girona)
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

MASQUEFA
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EL PESSEBRE VIVENT
Aquest any no anava a escriure res, però vet aquí que ja hi torno.
Finalment hi va haver pessebre vivent!
TOT I el fred que feia (4ºC sota zero);
TOT I la final del “mundialito” (que, per cert, va guanyar el
Barça);
TOT I el festival de gym-jazz;
TOT I la mort de l’ase que havia de venir;
TOT I els refredats i les grips; i malgrat les excuses i absències...
Enguany vàrem aconseguir fer el pessebre!

SENTO si alguna cosa no va sortir com esperàveu. Tant si éreu
figurants com si sou dels que vàreu anar a visitar-lo;
SENTO si algú es va endur alguna esbroncada que no tocava
(em sembla que uns quants..., però sobretot a tu “àngel”... ho
sento!).
SENTO haver coincidit amb tants esdeveniments alhora, i que,
per les festes, aquest any hagi estat tan aviat.
I SENTO el fred, tot i que amb això no vaig tenir-hi res a veure...
Déu vos guard!
I finalment una reflexió en veu alta:

Aprofito l’avinentesa per donar les gràcies, disculpar-me i fer
una crida.
GRÀCIES a tots els que van participar, posant tota la il·lusió
perquè sortís bé;
els que ho van fer per companyerisme, amistat i estimació vers
a mi;
i els alumnes de 4t d’ESO, que volien recaptar diners per al
viatge de fi de curs.
GRÀCIES als veïns que ens van deixar patis, cellers i garatges;
GRÀCIES a les més de 600 persones que vàreu venir a veure’l;
I GRÀCIES a l’Ajuntament per la seva col·laboració i suport.

La història, les tradicions, la cultura...ens identifiquen com un
poble i nació. Crec que no hem de perdre allò que ha fet que
siguem el què som.
Ara és quan faig una humil crida a la participació, ja sigui en el
pessebre vivent, en els gegants o els grallers, en els diables o els
tabalers, en les puntaires o els bastoners, anant a buscar la flama
del Canigó, pujant a peu a Montserrat o ballant sardanes amb els
Montgrins... tant se val el què, l’on, el quan i el com, busca dins
teu el per què i segurament ens veurem ben aviat.
Feliç 2010
Mercè Pascual

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

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

núm.

TEIXIT ASSOCIATIU
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NOM: Club de Tir Esportiu
ANY DE CREACIÓ: 1986
CATEGORIA: Esports
ACTIVITAT: Pràctica i foment del tir olímpic
Nº SOCIS: 215
adreça: Polígon industrial La Pedrosa (zona Sud)
tel.: 93 772 71 21
e-mail: cosgar@terra.es
Per a més informació: dimecres i divendres, de 17.30h a 19.30h

Club de Tir Esportiu,
un esport amb molta punteria

El Club de Tir Esportiu va néixer el 1986, de la mà d’un grup de persones de Martorell amants d’aquest
esport enrolats en d’altres clubs. Joan Cos, Joan Montserrat, Enric Reales, Josep Salinas i Enric Oliva van veure
que no hi havia cap camp de tir a la zona i es van decidir a visitar els ajuntaments de Martorell, Sant Esteve
Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons. No hi van trobar cap terreny que pogués acollir les instal·lacions. Van
saber que a Masquefa hi havia hagut un camp de tir en uns terrenys municipals, ja abandonat, i van posar-se en
contacte amb la Societat de Caçadors, que l’havia utilitzat, per saber si volien recuperar-lo. Davant la negativa,
van engegar els tràmits amb l’Ajuntament. Es va fer una oferta pública a la que hi van poder optar tots els
interessats. El Club de Tir en va guanyar la concessió per 50 anys a canvi de fer tota l’obra, una inversió de 60
milions de pessetes.Van comptar amb un ajut de cinc milions de la Generalitat.
L’any 92 s’estrenava la galeria de tir. En només uns mesos el club va arribar als 150 socis i des d’aleshores no
ha parat de créixer. Avui té associats 215 afeccionats al tir d’arreu de la província, majoritàriament homes però
també algunes dones. El 1996 es va estrenar el camp de tir al plat i el 2002 el local social, que completaven les
instal·lacions.
El Club de Tir Esportiu és l’únic de la província de Barcelona on es pot practicar tir de precisió (es dispara a
un blanc de paper, quiet o mòbil, amb un sol projectil) i de plat (es disparen cartutxos que contenen diversos
projectils cadascun). També té una divisió d’armes històriques (per als amants d’armes antigues o rèpliques).
A més dels entrenaments lliures o programats, els tiradors participen en un campionat propi del club, la Lliga
Interclubs, els Campionats de Catalunya, la Copa Generalitat o els Campionats d’Espanya. Aquesta temporada
s’ha proclamat campió de la Lliga Interclubs, disputada amb Barcelona, Manresa, Súria,Terrassa,Vic i Granollers.
No succeïa des de feia 11 anys. El Club de Tir Esportiu també ofereix la formació i l’examen pràctic per a la
obtenció de les llicències d’armes.
La terrassa amb barbacoa i el parc infantil que hi ha a les instal·lacions evidencien la voluntat de l’entitat, ja
des dels seus orígens, de no ser només un club on gaudir de la pràctica del tir sinó d’aglutinar també la vida
familiar i social.
Les instal·lacions obren portes els dimecres i divendres, de 3 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre, els dissabtes de
9 del matí a 2/4 de 8 del vespre, i diumenges al matí, de 9 a 2.

“El tir és un esport que t’ajuda a l’hora d’aprendre a
concentrar-te i fa que busquis l’equilibri físic i psicològic”
diu el president del club de Masquefa, Joan Cos”

