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El nou CAP de Masquefa
ja té finançament

Sant Isidre esquiva la
pluja i la crisi

NOU PARC
URBÀ A LA
FONT DEL
ROURE

MASQUEFA

SABÍEU QUE...
SERVEI D’INTEGRACIÓ LABORAL PER A
PERSONES AMB DISCAPACITAT (SIL)
Des del mes d’abril l’Ajuntament
ha posat en marxa un nou Servei
d’Integració Laboral (SIL) adreçat
específicament
a
persones
discapacitades tant de Masquefa
com de la resta de l’Anoia i les
comarques veïnes. Fins ara els
masquefins i masquefines havien
de desplaçar-se expressament a
Igualada o Molins de Rei per ser
atesos. El SIL vol ajudar les persones
amb qualsevol tipus de discapacitat,
ja sigui física, psíquica o sensorial, a
trobar feina i a vetllar per la seva inserció en el món laboral. Els tècnics del servei fan
tasques de valoració professional, orientació, suport a la recerca d’ocupació i seguiment
dels processos de selecció i inserció laboral de les persones amb discapacitat. El SIL
és possible gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament, que cedeix les instal·lacions,
i la Fundació Privada ECOM, que hi aporta els professionals. Aquesta fundació és una
organització sense ànim de lucre que treballa per a la plena inserció de les persones
amb discapacitat.
El SIL està situat al CTC (avinguda Catalunya, 60) i atén cada tercer dijous de mes,
de 9 del matí a 3 de la tarda. Cal sol·licitar hora prèvia al 93 772 78 28. El servei pot
ampliar-se en funció de les sol·licituds.

Consells per a
protegir-se del sol
L’exposició en excés als raigs solars
és el factor més decisiu en el càncer
de pell. Segons s’ha demostrat més
del 80% dels casos de càncer de pell
es podrien prevenir gaudint del sol
d’una manera saludable.
Les radiacions ultraviolades del sol
•
es poden combatre fent servir peces
de vestir adequades, amb barrets,
i sobretot, aplicant adequadament
cremes de protecció solar sobre la
pell i protector labial
Per protegir els ulls quan ens
•
exposem al sol cal fer servir ulleres
homologades i amb vidres que
absorbeixin la radiació ultraviolada.
És molt important ensenyar els
•
infants a protegir-se del sol des
de petits, perquè els efectes de
la radiació són acumulatius i
irreversibles.
Per a més informació: http://www.
•
gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/
vacances/cssol2.htm

•

Apunta’t
al Consell de
Participació i
Convivència
Des de la Comissió Permanent
animem totes les entitats de
la vila que ja formen part del
Consell Municipal de Participació
i Convivència a seguir treballant
per una Masquefa més cívica i
solidària.
A la vegada volem fer una
crida a totes aquelles entitats
masquefines que encara no
formen part del Consell a que
ho facin posant-se en contacte
amb la regidoria de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament de
Masquefa, situada a la Torre
dels Lleons, al carrer Crehueta,
numero 33.
També podeu trucar al 93 772 78
36 o escriure un correu electrònic
a l’adreça masquefa@diba.cat.
Us esperem al proper plenari!
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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
Buidatge fosses sèptiques 900 900 084
CTC
93 772 78 28
Deixalleria/Recollida voluminosos 93 708 60 96
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
CDIAP APINAS
93 772 54 54
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 EL TURÓ
93 772 51 75
ESCOLA FONT DEL ROURE 93 772 74 32
ESCOLA VINYES VERDES 93 772 66 48
ESCOLA FRANCESC
MATA I SANGHÉS
ESPAI INFANT
FARMÀCIA
FECSA
FERROCARRILS
CATALANS
GUARDIA CIVIL
HISENDA (Igualada)
HISPANO IGUALADINA
HOSPITAL (Martorell)
INEM (Martorell)
INFORMACIÓ GENERAL
JEFATURA TRÀNSIT (BCN)
JUTJAT DE PAU

93 772 76 27
93 772 70 78
93 772 53 01
902 536 536
93 205 15 15
062
93 804 65 61
93 804 44 51
93 774 20 20
93 775 10 62
012
93 298 65 00
93 772 57 57

LLAR INFANTS MUNICIPAL
93 772 50 24
FRANCESC MATA I SANGHÉS

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

EL NOU CAP

JA TÉ FINANÇAMENT
Segons aquest acord, el Govern de la
Generalitat aportarà a l’Ajuntament
els 2.126.974,17 euros en què està
pressupostada l’actuació en tres anualitats:
1 milió d’euros l’any 2011, 845.230,63
euros el 2012, i 281.743,54 euros el 2013.
Per la seva banda, l’Ajuntament fa un
autèntic esforç econòmic i, tot i que els
serveis sanitaris són competència de la
Generalitat, avança aquests diners per tal
que el nou equipament sigui una realitat
el més aviat possible i els masquefins i
masquefines puguin gaudir d’una vegada
per totes d’una atenció sanitària de
qualitat.
A més, el Consistori aportarà uns altres
200.000 euros per completar el projecte
i construir, en la planta soterrani del nou
edifici assistencial, un aparcament amb
capacitat per a 48 places.
Amb el finançament resol i el projecte ja
redactat des de fa temps, l’inici de les obres
del nou Centre d’Atenció Primària és
imminent. El nou centre assistencial es farà
al pati de l’actual institut, la SES Masquefa. El
projecte preveu la construcció d’un edifici
de planta única, de manera que tots els
serveis assistencials se situaran en planta
baixa i facilitaran l’accés a la gent gran i a
les persones amb mobilitat reduïda.
El nou edifici destaca també per la
seva modernitat i funcionalitat, l’estalvi
energètic, que permetrà reduir els costos
dels subministraments, o la seva integració
en l’entorn, ja que mantindrà un diàleg
coherent amb l’arquitectura i l’estètica de
l’emblemàtica Fàbrica Rogelio Rojo.
El projecte l’ha redactat el despatx
Sierra Calleja Arquitectes SL, guanyador
del concurs d’idees que va convocar
l’Ajuntament i al qual es van presentar una
quarantena d’equips.
L’entrada en funcionament d’aquest nou
equipament ha de traduir-se en la solució
definitiva a les mancances en l’atenció
mèdica a Masquefa. L’Ajuntament ja va
fer un altre esforç econòmic i va ampliar
l’actual consultori com a mesura provisional
en espera del nou CAP, una actuació que
va costar 93.000 euros. Aquest edifici es
destinarà a equipament municipal

El nou Centre d’Atenció Primària (CAP) de Masquefa ha
fet el pas endavant definitiu. L’Ajuntament ha signat un
conveni de col·laboració amb la Generalitat que en resol
el finançament, més de 2 milions d’euros, i fa possible
l’imminent inici de les obres. L’acord està pendent de
l’aprovació per part del Govern català

A PUNT DE COMENÇAR LES OBRES DEL NOU INSTITUT
Les del nou CAP no són les úniques obres
que s’iniciaran properament a Masquefa.
Aquest mateix mes de juny està previst
que comencin els treballs de construcció
del nou institut, que es farà a l’esplanada
del costat del CRARC. L’obra compta amb
un pressupost de 5.200.000 euros. El nou

edifici de la Secció d’Estudis Secundaris
(SES) serà de quatre línies d’ESO i tindrà
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. Està previst que el nou institut
pugui obrir portes el curs 2011-2012.
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SANT ISIDRE

ESQUIVA LA PLUJA I LA CRISI
Ni l’amenaça de pluja (que va quedar en això, una amenaça). Ni
la crisi i les notícies de tisorades als diaris (que es van aparcar
almenys durant tres dies). Res no va aigualir la Festa Major
Petita de Sant Isidre ni va retallar les ganes dels masquefins i
masquefines de gaudir-ne. Grans i petits van sortir al carrer per
viure intensament les activitats organitzades per l’Ajuntament i
el teixit associatiu en honor al patró de Masquefa. La incansable
i desinteressada implicació de les entitats va fer possible que, un
any més, la vila gaudís d’una celebració de qualitat
De petita només en va tenir el nom.La Festa
de Sant Isidre, tot i estrenyèr-se el cinturó,
va regalar als vilatans i vilatanes una agenda
d’activitats per a tots els gustos i totes les
edats. El dilluns, després de tres intensos
dies de gresca, n’hi havia prou amb mirar
les cares per comprovar que la festa havia
estat grossa. Les ulleres delataven tothom:
el personal de l’Ajuntament, que va vetllar
en tot moment perquè tot sortís rodó, els
representants de les entitats, que van estar
al peu del canó del primer al darrer segon,
i els masquefins i masquefines, grans, joves
o petits, que van trobar mil i una excuses
per fer gresca i resistir-se a anar a dormir.
La festa es va estrenar divendres amb el
contacontes “Lletraferit” a la biblioteca,
el tradicional repic de campanes que
anunciava que n’anava a passar alguna, i les
semifinals de la Lliga d’Hivern de Futbol
7. A la nit arribava un dels plats forts: el
Sopar de Faves, organitzat per l’Alzinar
Societat Recreativa i Cultural i servit amb
la col·laboració de la Colla de Geganters i
Grallers de Masquefa. Més de 200 ànimes
van omplir a vessar la Sala l’Aglà, per
engrapar les gustoses faves (cuinades, un
any més, de manera voluntària i altruista
per la Núria Sabaté i la Mª Josep Arango),
aplaudir les dues persones premiades amb
les Faves d’Argent (l’Enri i el Pepe), i acabar
la festa al ritme de les cançons tradicionals
catalanes de la Societat La Polar.
Dissabte els masquefins i masquefines
van llevar-se amb ganes de més ‘guerra’.
Després de la missa en honor a Sant Isidre
i de fer punteria en el Campionat de Tir al

Plat, l’agenda festiva es reprenia a la tarda
amb una de les novetats d’aquest any: el
‘naixement’ de la Cuca de l’Isidre, una
original iniciativa de la Colla de Grallers
i Geganters de Masquefa que va comptar
amb la inestimable ajuda dels infants. Els
nens i nenes, i també alguns pares i mares,
van pintar aquest nou element del bestiari
local. La original bèstia se sumava a l’altra
novetat: el cartell de la festa.
La Cuca de l’Isidre es presentava en
societat després de gaudir dels balls,
al pati de la Rojo, de la Colla de Ball de
Bastons de Masquefa. Les primeres passes

les feia poc després en la cercavila que,
encapçalada pels mateixos bastoners, els
gegants locals (l’Isidre i la Magdalena), el
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gegantó Wili i els gegants de la Llacuna,
van portar els masquefins i masquefines
fins a la plaça de l’Estació per gaudir de
noves exhibicions.
I, és clar, després de tant desgast, calia
agafar forces per aguantar fins tard. La
botifarrada popular va ajudar més de
350 persones a carregar les piles abans
de córrer davant de la Colla de Diables
Pixafocs i Cagaespurnes, que va tornar a
‘cremar’ Masquefa amb el seu correfoc.

Però encara no n’hi havia prou. Abans de
la mitjanit l’Orquestra Girasol feia ballar
la Sala Polivalent plena de gom a gom, en
una sessió on, com no podia ser d’altra
manera, no hi va faltar el tradicional ball
de la garlanda. Els més valents encara van
allargar la festa amb el concert de versions
d’aquesta mateixa orquestra i la posterior
disco mòbil adreçats als joves.
L’endemà, diumenge, Sant Isidre es llevava
d’hora per anar al clàssic torneig de

petanca. Ja al punt del migdia, la Banda de
Música de Can Parellada treia la son de les
orelles als qui encara feien el ronso amb
una animada desfilada pels carrers de la
vila. A la tarda, l’espectacle infantil de la
C&a Sapastre reunia a la plaça de l’Estació
més de 400 persones, que esgotaven poc
després centenars de gots de xocolata. La
ballada de sardanes, amb la Cobla Ciutat
de Manresa, posava el punt final a un llarg
i divertit cap de setmana.

Els esports
no van faltar
a la cita
Els esports van ser també
protagonistes. El divendres van
disputar-se les semifinals de la
Lliga d’Hivern de Futbol 7, amb
tres representants de Masquefa.
En la primera semifinal, disputada
per dos equips locals, Revisiones
y Montajes va golejar per 4 a 0 al
Bar Pinxo. I en la segona, l’Alzinar
queia derrotat per 1 a 3 davant
el Restaurant La Carreta de
Sant Esteve. Els dos vencedors
disputaran ara la gran final.
D’altra banda, quinze tiradors van
fer punteria al Campinat de Tir al
Plat organitzat pel club masquefí.
El guanyador va ser Jesús Antonio
Ortigosa, seguit de Javier García,
Jesús Cuvinsa i Fernando Alvárez.
La Festa de Sant Isidre va ser
també l’escenari del Campionat
de Petanca.
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Les Faves d’Argent premien ‘l’Enri’ i el ‘Pepe’
Un dels actes més esperats de la Festa de Sant Isidre és el tradicional Sopar de Faves, durant el qual es lliuren les Faves d’Argent, els guardons
que premien les dues persones que, d’acord amb l’elecció popular, més han treballat desinteressadament tot l’any per a la millora cultural,
social i esportiva de Masquefa. Aquest 2010 la majoria dels masquefins i masquefines que van votar van elegir com a guardonats l’Enriqueta
Pairet Marcos i el Silverio Ortíz Duran, tots dos veïns de Can Parellada. L’alcalde va agrair-los públicament la seva dedicació i els va lliurar les
Faves d’Argent en la Sala l’Aglà on s’havien reunit més de 200 persones per tornar-se a llepar els dits amb unes faves delicioses.

ENRIQUETA PAIRET MARCOS, L’ENRI

SILVERIO ORTÍZ DURAN, ‘EL PEPE’

L’Enriqueta
Pairet
Marcos, l’Enri com a ella
li agrada que li diguin,
va néixer a Barcelona.
Després de viure uns
anys a l’Hospitalet, va
traslladar-se a Masquefa,
concretament a Can
Parellada, amb el seu
marit i les seves dues filles.
De seguida es va implicar en la vida social de Masquefa. Una de les
primeres coses que va fer va ser portar la piscina de la urbanització
als estius, amb l’ajuda de les seves filles. El jovent d’aquella època
encara recorda avui les patates fregides amb ketchup i maionesa
que els feia.Va ser també una de les ànimes de la Festa Major de
Can Parellada. L’Enri va col·laborar en l’organització i en tot el que
va fer falta.
A més, va ser sotspresidenta de l’Associació Cultural i Recreativa
de Can Parellada, i quan posteriorment el grup de majorets va
descobrir l’esport del Twirling i es va crear el Club Twirling Can
Parellada va implicar-se en cos i ànima amb aquesta entitat. Avui
encara n’és la presidenta. L’Enri n’està molt orgullosa del Club
Twirling. No és d’estranyar. L’entitat ha aconseguit grans èxits
esportius i,a més,ens ha representant, a Can Parellada i a Masquefa,
per tot Catalunya i l’estat. A més, ha tingut el privilegi de poder
veure com aquelles nenes que aprenien aquest esport s’han anat
fent grans,fet que,segons confessa,li produeix certa nostàlgia.L’Enri
no ha tingut mai un no quan se li ha demanat un cop de mà. L’Enri i
les majorets del ClubTwirling Can Parellada han col·laborat durant
molts anys en la Cavalcada de Reis i en qualsevol esdeveniment a
Masquefa que hagi requerit la seva participació.
L’Enri és, doncs, una dona generosa.Aquells que més la coneixen, la
seva família, la defineixen com “una dona amb un cor enorme, una
bona mare i una bona iaia”. Els masquefins i masquefines tenim
sort que aquest cor tan gran sempre bategui per tots nosaltres.

En Silverio Ortíz
Duran, en “Pepe” com
el coneixem tots, va
néixer a Usagre, un
poblet de Badajoz.
De molt jove va anar
a viure a Barcelona,
on va treballar de
mecànic. Però aquesta
feina no li agradava
gaire. El que sempre ha agradat al “Pepe”, la seva autèntica
passió, ja ho sabeu, és la música. Ja de jovenet va començar
a fer les seves pròpies cançons.
Més tard es va posar a treballar de transportista. I després
de conèixer la seva estimada “Doloricas” va formar una
família i es van traslladar a viure a Badalona. Amb el
temps van fer un estalvis i un bon dia van descobrir Can
Parellada. Hi va comprar la seva segona vivenda, que més
tard es va convertir en la residència habitual.
A Can Parellada en “Pepe” va continuar desvivint-se per la
seva gran passió, la música. Va col·laborar en la formació
del grup musical CAMPA, participant en molts actes de la
Festa Major, i va ser un dels pares de la Banda de Cornetes
i Tambors de Can Parellada. Ja hi era en la primera sortida
oficial de la banda, donant-ho tot per la música.
Actualment, i després de fer tots els possibles per
consolidar la banda, n’és el director. Des de la Banda
de Cornetes i Tambors no ha deixat mai de col·laborar
en tot allò que se li ha demanat i en les activitats que
s’organitzen a Masquefa. Com que la música és la seva
vida, en “Pepe” també pertany a un grup musical que fa
actuacions en viu i en directe. Cada tarda, quan aparca el
camió després d’una llarga jornada de quilòmetres i més
quilòmetres, agafa la guitarra i fa allò que més el fa sentir
viu: tocar.

El teatre, novetat de la Festa del Roser a La Beguda
La sortida al Teatre Nacional de
Catalunya va ser la novetat de la Festa de
Roser de La Beguda el 8 i 9 de maig. La
idea va tenir una molt bona acollida: fins
a 48 persones van pujar a l’autocar per
anar a veure l’obra “Nit de Reis”, la gran
comèdia clàssica de la temporada teatral
i una de les obres més representatives

de William Shakespeare.
L’acte més participat de la Festa del
Roser va tornar a ser el sopar popular
(en aquesta ocasió amb una deliciosa
‘ensaladilla’ i vedella amb bolets) i el
posterior ball de nit a l’Envelat, als quals
van participar una vuitantena de veïns
i veïnes. Tal i com dicta la tradició, per

la Festa del Roser es va fer també la
missa durant la qual es va lliurar als
assistents la garlanda (un tortell beneït
pel mossèn).
La celebració l’organitza la Societat
Recreativa Unió Begudenca amb la
col•laboració del Patronat de l’Església
de la Immaculada Concepció.
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MASQUEFA ‘VEN’ LA SEVA OFERTA DE
SÒL INDUSTRIAL A MADRID
Va ser un dels 40 municipis catalans que van
participar en una trobada amb els principals agents
socieconòmics de l’estat per captar indústries

L’Ajuntament va donar-hi a conèixer els nous
polígons del Clot del Xarel·lo i de Can Bonastre i els
avantatges que el municipi pot oferir als inversors

Masquefa va ser un dels 40 municipis de Catalunya que el 21 de maig van participar en una trobada a Madrid amb
els principals cercles econòmics de l’estat. L’objectiu de la iniciativa, liderada per la Federació de Municipis de
Catalunya, era exposar de manera conjunta i unitària l’oferta de sòl industrial existent a Catalunya i captar noves
indústries disposades a instal·lar-se i a invertir en el territori català en els actuals temps de crisi econòmica
En total els quaranta Ajuntaments van oferir 50 milions de
metres quadrats de sòl industrial a possibles inversors amb
l’objectiu de reactivar el teixit productiu i crear ocupació i
riquesa. Amb el lema “La base del futur” la reunió va comptar
amb la presència de reconeguts empresaris i representants
de les patronals, els sindicats o les cambres de comerç.
Masquefa va donar a conèixer a Madrid els avantatges del
nou polígon industrial del Clot del Xarel·lo, de 135.000
metres quadrats, i també el projecte del futur polígon
de Can Bonastre, amb més de 270.000 metres quadrats
destinats a sòl industrial. La nova zona industrial del Clot
del Xarel·lo iniciarà ja l’activitat aquest mes de setembre
amb l’entrada en funcionament del centre logístic que hi
construeix la potent multinacional Aldi Supermercats, amb
200 llocs de treball.
En la seva exposició l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete,
va destacar diversos avantatges per instal·lar-se al municipi.
Entre altres va citar “la rapidesa i agilitat” de l’Ajuntament
i la Generalitat en els processos administratius i executius
(l’operació del Clot del Xarel·lo va fer-se en un any i mig)
o la “flexibilitat per adaptar-se a les necessitats de les
empreses” (per les seves dimensions el polígon s’adreça

específicament a empreses que requereixen de grans
superfícies). En aquest sentit va recordar que Masquefa “no
s’ha limitat a fer un polígon i s’ha quedat de braços plegats
esperant empreses, sinó que ha sortit a buscar empreses
i ha fet un polígon que és un vestit a mida de les seves
necessitats”.
També va posar l’accent “en les excel·lents comunicacions”
de Masquefa, a menys de 40 minuts de l’aeroport i el port
de Barcelona, a 5 minuts de la connexió amb l’AP-2 i l’A-2,
i amb la previsió de construcció del Quart Cinturó, que
passarà per Masquefa i millorarà encara més la xarxa de
transports.
L’alcalde valora “molt positivament” la trobada a Madrid
i en destaca especialment “el missatge d’unitat” que van
donar els municipis catalans. En la seva opinió la reunió
va servir també per transmetre un clima de confiança als
inversors de l’estat, així com per recordar alguns dels grans
valors afegits de Catalunya: d’una banda, “el nostre capital
humà i el nostre caràcter emprenedor”; d’altra banda, “la
nostra cultura del pacte i la disposició a arribar a acords”,
i, finalment, “la privilegiada situació geogràfica de Catalunya,
que és la porta d’Europa”.
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PEV: Una vila on viure, una vila educadora
L’entorn també educa. Passejar sense presses és un plaer per als adults,
una cosa gratificant que ens permetem de tant en tant; tanmateix
resulta un estímul fonamental per al creixement social i personal dels
infants i joves. Cada vegada més, en lloc de desplaçar-nos gaudint del
trajecte el que fem és traslladar-nos d’un lloc a l’altre per arribar com
més aviat millor a la destinació.
Però els infants es comporten d’una manera ben diferent. Ells viuen
els desplaçaments com una descoberta del món proper: demanen
d’aturar-se, de parlar amb algú que coneixen, d’observar les coses
que es troben pel camí, de jugar mentre caminen... Sovint els adults no
ens mostrem gens comprensius davant d’aquest tarannà dels petits i
els fem recomanacions com ara: “No et paris a cada moment!”, “No
perdis el temps!”. No ens adonem que és precisament en el temps
perdut on un infant es fa gran.
Abans, el temps dels infants es repartia clarament entre el temps
formal, el de l’obligació (el de l’escola, els deures..) i el temps informal
(el del plaer, el del joc, el “temps lliure”... )
“Els infants s’administraven autònomament aquest temps i, si respectaven
les normes socials, podien fins i tot allunyar-se de casa; quedaven amb els
amics i sortien, o ni tan sols quedaven, sortien al carrer i allà es trobaven i
jugaven a les xapes, a agafar, a amagar-se... en definitiva, tecnologia punta.
Es passaven les hores construint carros per baixar pels carrers, molts

1.

2.

Com es diuen els Gegants de
Masquefa?
ISIDRE I MAGDALENA

5.

Com es diu el Drac dels Diables
de Masquefa?
BUFUT

6.

7.

Quina entitat va crear la 1ª Coral

Com es diuen els Gegants de la
Beguda?
QUIMET I ROSER, I MARIA I SISCU

8.

Quants bastoners calen per fer
un ball de bastons?
8 BASTONERS

4.

UNIÓ MASQUEFENSE

Quants equips té actualment
l’Escola de Futbol Base?
DEU EQUIPS

3.

a Masquefa?

En quina pista jugava els seus
partits, en els seus orígens, el
club Patí Masquefa?
PISTA DE L’ALZINAR

d’ells sense asfaltar, i només en aquell moment descobrien que havien
oblidat els frens; ningú podia localitzar-los, no hi havia mòbils; bevien aigua
directament de l’aixeta, sense embotellar; estiuejaven durant tres mesos
seguits, i passaven hores a la platja, sense classes de vela, de pàdel o de golf,
però acostumaven a construir fantàstics castells de sorra...
Es tenia llibertat, fracàs, èxit i responsabilitat. Era el temps de les experiències
personals compartides entre iguals, experiències que incitaven a les nenes
i els nens a explorar l’entorn, conèixer els secrets, viure el món amb ulls
d’infant...”
Actualment, el temps lliure dels infants ha canviat. Les mares, pares, avis
i àvies s’han convertit en una mena de “taxistes” i “guardaespatlles”, i
es passen les tardes acompanyant els fills i néts amunt i avall, esperantlos a la porta del gimnàs, del camp de futbol o de les classes d’anglès.
Cal que com a vilatans i vilatanes, prenguem consciència de l’ important
paper educatiu que té l’entorn: places, parcs, carrers, equipaments
municipals, medi natural... per fer créixer els nostres infants i joves,
en els valors de la convivència i cultura cívica, respectant el mobiliari
urbà, gaudint dels espais públics compartits per infants, joves, famílies,
avis ... i comprometent-se per la vila on viuen.
Si a la vila trobem infants i joves que juguen al parc, passegen pels
carrers, van sols a l’escola.. vol dir que és una vila segura i acollidora,
no només per als infants sinó per a la resta de vilatans/es.

Guanyadora del concurs:
Entre les persones que han
participat, la Janina ha estat la
guanyadora amb 6 encerts.

Quin és l’animal que simbolitza
l’Esplai Giravolt?
TORTUGA

9.

Quina és l’entitat més antiga de
Masquefa?
L’ALZINAR SOCIETAT
RECREATIVA I CULTURAL

10. Quin és l’òrgan on es troben
representades les entitats de
Masquefa?
CONSELL MUNICIPAL DE
PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA
A MASQUEFA

JANINA ESTEFANIA
REA CHELA
Estudiant de la SES de Masquefa
Pots passar a recollir el fantàstic
“KIT PEV” a l’Àrea de Serveis
Personals.
Moltes gràcies a tots els
participants del concurs!
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Un nou dipòsit garantirà el ser- Dos nous cursos per a
vei d’aigua les 24 hores del dia l’obtenció del carnet de
conducció de carretons
L’Ajuntament aconsegueix que Aigües Ter
Llobregat financi la meitat del cost
elevadors

El subministrament d’aigua les 24 hores del dia a Masquefa
quedarà garantit amb la construcció d’un nou dipòsit a la
zona del Clot del Xarel·lo i Can Quiseró.
L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració
amb Aigües Ter Llobregat (ATLL) per al finançament i la
construcció d’aquest nou dipòsit, la canonada i l’estació de
bombament. Mitjançant aquest acord ATLL es compromet
a finançar el 50% del cost de l’actuació, fent una aportació
al Consistori de 370.220,270 euros més IVA. El total de
l’obra està pressupostat en 740.440,54 euros, als qual cal
afegir l’IVA. El nou dipòsit d’aigua del Clot del Xarel·lo
i Can Quiseró donarà servei al nou polígon industrial
d’aquesta zona i, a la vegada, subministrarà també al
conjunt de Masquefa, solucionant així les deficiències que
es produeixen ocasionalment i garantint el servei durant
les 24 hores del dia.
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Fins al dia 1 de juliol es poden fer les inscripcions per participar
en els dos nous cursos per a l’obtenció del carnet de conducció
de carretons elevadors organitzats per l’Ajuntament amb
la col·laboració de l’empresa ACEMAR –Grup Gamma. Les
inscripcions es poden fer a l’Àrea de Serveis Personals de
l’Ajuntament (C/Crehueta, 33) de dilluns a divendres, de 9 del matí
a 2 del migdia. Per poder rebre aquesta formació cal ser major de
18 anys.
Els cursos s’impartiran el 12 de juliol i aniran a càrrec de l’empresa
especialitzada Prevengrup, Prevenció Integral SL. Es farà un curs
al matí i un altre a la tarda. Cada curs té una durada de 6 hores i
combina la formació teòrica amb la pràctica. El cost dels cursos és
de 120 euros.
Els alumnes que aprovin aquesta formació obtindran el carnet
acreditatiu per a la conducció de carretons elevadors, una formació
que és cada vegada més demanada per les empreses.

La UOC informarà de la
seva oferta formativa en
una xerrada al CTC
La Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) oferirà el dimarts 15
de juny una xerrada al Centre
Tecnològic Comunitari (CTC)
per informar de la seva oferta
formativa i del funcionament
del centre a totes les persones
interessades a cursar-hi estudis. L’acte tindrà lloc a la sala
d’actes a les 7 de la tarda. Les inscripcions per assistir
a la xerrada, que són gratuïtes, ja es poden fer al Centre
Tecnològic Comunitari (avinguda Catalunya, 60).
Per a més informació podeu trucar al 93 772 78 28.
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Nova injecció econòmica per a l’ampliació de la
llar d’infants La Beguda
Amb aquest nou ajut es podrà finançar tota l’actuació sense que els ajuntaments hi aportin ni un euro
Els Ajuntaments de Masquefa, Sant Esteve i Sant Llorenç no
hauran d’aportar finalment ni un cèntim per a l’ampliació de la
Llar d’Infants Municipal Fracesc Mata i Sanghés de La Beguda, en
marxa des del març. Això és possible gràcies a les gestions que ha
fet la Mancomunitat de la Beguda Alta i que han permès obtenir
subvencions amb les quals es financen totalment els treballs. Fins
ara es disposava de dues ajudes de la Generalitat per un import
total de 255.000 euros, i la Mancomunitat n’ha aconseguit una altra
de la Diputació de 130.000 euros més. Aquests 385.000 euros
permeten finançar íntegrament l’ampliació de la llar d’infants, tant
l’obra com el seu posterior equipament.
Amb l’ampliació, la llar d’infants doblarà la seva capacitat i passarà
de 2 aules i 30 places a 4 aules i 61 places. L’ampliació consisteix a
crear una nova planta baixa amb dues aules de 45 metres quadrats
cadascuna i equipades amb banys, vestidors i magatzems. També
s’hi fa una sala polivalent i una altra sala per a usos múltiples. El
centre, amb una superfície de 205 metres quadrats, creixerà fins

als 413.
Les obres s’acabaran abans de l’estiu, de manera que el centre podrà
estrenar l’ampliació coincidint amb l’inici del nou curs, al setembre.

Homenatge a Manuel Martin, que es jubila després de
15 anys de conserge al pavelló
Manuel Martín García, el conserge del poliesportiu els darrers
quinze anys, va ser homenatjat pel Consistori amb motiu de la
seva jubilació. Manuel Martín, el “Manolo del poliesportiu” com se’l
coneix popularment, va estar acompanyat en aquest emotiu acte
pel seus familiars, amics i companys de feina.
En nom de tot el Consistori, l’alcalde, Xavier Boquete, va donarli les gràcies “per aquests quinze anys treballant per als vilatans i
vilatanes des del poliesportiu”. Va definir Manuel Martín “com
un home accessible i sempre a disposició de tots els clubs” i va
concloure que, tot i la jubilació, el conserge “mai no deixarà de
sentir-se seu el pavelló”.
Martín, visiblement emocionat, va fer públics els seus agraïments a
tothom amb qui ha treballat “perquè sempre m’han tractat molt
bé”. Va desitjar als seus companys “sort, salut i treball” i “que tots
arribeu a la jubilació”. L’alcalde va lliurar-li una placa commemorativa
en record d’aquests quinze anys a l’Ajuntament. Els seus companys
també van obsequiar-lo amb un pernil.

50 veïns de Can Quiseró i Can Valls descobreixen el Delta de l’Ebre
Una cinquantena de veïns de Can Quiseró i CanValls van participar
l’1 de maig en una sortida conjunta al Delta de l’Ebre. Al matí van
visitar l’Ecomuseu del Parc Natural del Delta de l’Ebre i a la tarda,
després d’un dinar, van passejar en vaixell per la desembocadura
del riu Ebre. Aquesta era la tercera sortida organitzada per
l’Associació de Veïns de Can Quiseró i la primera a la qual s’hi
sumaven veïns i veïnes d’altres urbanitzacions. Després de l’èxit
d’aquestes iniciatives els organitzadors preparen ja una sortida de
cap de setmana, oberta també a la resta d’urbanitzacions.
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Pla per combatre el mosquit tigre
L’Ajuntament ha posat en marxa un pla per a prevenir i combatre
la propagació del mosquit tigre a Masquefa. L’empresa especialitzada
Serviset Plagues ha aplicat tractaments preventius i ha fumigat
acumulacions d’aigua de l’àmbit públic on havia detectat la presència
del mosquit tigre o de larves.
Aquest tractament consisteix a fumigar aquestes acumulacions d’aigua
amb el ‘vacillus thurisensi’, un producte recomanat per l’Agència de
Protecció de la Salut de la Generalitat que és respectuós amb el
medi ambient i que destaca per la seva gran eficàcia. Aquest bacteri
interromp el desenvolupament de les larves i evita que prosperin.
El tractament s’ha aplicat en les zones crítiques de tot el terme
municipal que s’han detectat mitjançant les mostres d’aigua que
l’empresa ha recollit i analitzat, i mitjançant també les incidències que
els vilatans i vilatanes han comunicat a l’Ajuntament i les informacions
que han facilitat els experts de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona.
La prevenció, el millor mètode
L’Ajuntament recorda que la prevenció és el mètode més eficaç per
al control del mosquit tigre i recomana als vilatans i vilatanes que
prenguin les mesures següents.
• El més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement
de les seves larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua on
pot créixer. Per això cal evitar les acumulacions d’aigua a casa.
• Buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que
puguin acumular aigua; joguines, cendrers, gerros, galledes, plats
sota els testos, plats d’animals domèstics, piscines de plàstic...
• Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera
espessa els safareigs i les basses petites
• Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de
desguassos
• Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular
aigua i tapar els forats dels troncs d’arbres omplint-los de sorra
• Eliminar l’aigua dels recipients on trobem larves del mosquit

Com evitar les picades?
Podem evitar l’entrada del mosquit als edificis instal·lant
teles mosquiteres en finestres, portes i altres obertures.
És recomanable portar roba de màniga llarga i pantalons
llargs (millor si són de color clar), així com mitjons.

Com curar les picades?
Renteu i desinfecteu bé la zona de la picada. El tractament
és simptomàtic, en cas que persisteixin les molèsties
consulteu el metge. El mosquit tigre no actua com a
portador de cap malaltia.

Masquefa s’apunta al Dia del Medi Ambient
Es farà un mercat d’intercanvi i segona mà, es coneixerà com es recupera un cotxe vell,
es visitarà el CRARC i es passejarà per l’entorn de la vila
L’Ajuntament ha organitzat diverses activitats per commemorar
el Dia Internacional del Medi Ambient, que se celebrarà el dissabte
5 de juny. Una de les propostes serà l’original Mercat de les
4R. Amb el lema “A Masquefa reciclem, reutilitzem, recuperem i
reduïm residus”, la iniciativa consistirà en un mercat de segona
mà i d’intercanvi que s’ubicarà a la Plaça Josep Maria Vila ( Plaça
de l’Estació ). Des de les 11 del matí i fins a les 2 del migdia
es podran intercanviar i/o comprar-vendre, a preus econòmics,
productes ja utilitzats. A més, les persones que vulguin vendre
articles fets amb material reciclat, i al mateix temps ensenyar
com ho fan, muntaran tallers al mercat.
A més, de 10.30h a 11.30h es podrà visitar l’empresa

especialitzada (situada al carrer de La Pedrosa, nau 8, del
polígon La Pedrosa) per comprovar com es recupera un cotxe
una vegada ja és massa vell. S’hi projectarà un àudiovisual, es
participarà en tallers i es farà un recorregut per les instal·lacions,
dotades de tecnologia d’última generació, per donar a conèixer
el procés de recuperació d’un cotxe vell i la seva transcendència
mediambiental.
També pel Dia del Medi Ambient es podrà visitar al Centre de
Recuperació d’Amfibis i Rèptils, de les 11 del matí a la 1 del
migdia, així com la sortida ‘Coneix el teu entorn’, a partir de les
5 de la tarda. Les entrades per al CRARC es lliuraran durant la
visita a l’empresa i a l’estand de l’Ajuntament al Mercat 4R.
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LA FONT DEL ROURE
SERÀ UN

GRAN PARC URBÀ
Convertir un problema en una oportunitat. Aquesta és la filosofia del projecte que ha redactat l’Ajuntament
per solucionar les esquerdes que han aparegut al carrer de la Font del Roure, davant de la Plaça dels Jocs, i
a la vegada aprofitar-ho per fer un gran parc urbà de 10.500 metres quadrats a la Font del Roure amb zones
d’esbarjo i passeig a l’aire lliure

Masquefa
p a t e i x
ara
les
conseqüències
d’un problema que
ve de lluny. L’aparició
d’algunes esquerdes al
carrer Font del Roure, que no
afecten els habitatges ni tampoc
la nova Plaça dels Jocs, es deu, a
més, a un cúmul de circumstàncies.
Una d’elles es remunta als anys 70. Els
terrenys on actualment hi ha el carrer
de la Font del Roure eren aleshores
un gran abocador de runes i terres
no compactades. L’altra causa són
les nombroses i intenses pluges que
han caigut de manera inusual aquests
darrers mesos, elevant el nivell de l’aigua
subterrània i produint filtracions en una
zona on des de sempre ha passat una
veta d’aigua del torrent. Les filtracions,
sumades a la inestabilitat dels terrenys,
han acabat produint les esquerdes.
Davant d’aquesta situació l’Ajuntament

ha
redactat
un projecte per solucionar la
problemàtica i, al mateix temps, aprofitar
l’ocasió per fer a la Font del Roure un
nou parc urbà i gran zona verda.
El projecte consisteix en diverses
actuacions. D’una banda, s’instal·larà
una sistema de drenatge per evacuar
l’aigua que fins ara s’acumulava al subsòl
del carrer de la Font del Roure. D’altra
banda, s’estabilitzarà el talús existent en
el frontal d’aquest carrer amb sistemes
de contenció. A més, la zona de sota el
carrer de la Font del Roure es reomplirà
amb terres per pujar-ne el nivell. En

aquesta
z o n a
començarà
el nou parc
urbà. S’hi farà
una primera
plataforma (on hi ha
l’actual font), a la cota
235 metres, amb una
dimensió de 7.400 metres
quadrats. En aquest àmbit es
farà un gran estany en la zona de la font
i també una àrea de jocs infantils. També
hi haurà un camí que connectarà amb la
segona plataforma,situada per sota.
En aquest segon àmbit, de 3.100 metres
quadrats i situat a la cota 228 metres, hi
haurà una zona d’àpats a l’aire lliure i un
camí que permetrà accedir a la llera del
torrent.
El projecte es durà a terme en dues
fases. L’Ajuntament preveu iniciar
properament la primera fase, durant la
qual es duran a terme els moviments de
terres.
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“Benvinguda a Masquefa i al món”

el pare, el Felipe, va haver de contenir l’emoció en pronunciar les
L’Ajuntament va acollir el 21 de maig el primer acolliment civil de
Masquefa, una cerimònia laica que vol ser la benvinguda a la seves paraules. Va dir que li agradaria saber educar l’Abril “amb
comunitat d’un nou ciutadà amb drets i obligacions, i també el l’estima i els valors que sempre m’han donat a mi”, al mateix temps
compromís públic dels pares i tutors d’educar-lo amb valors cívics. que agraïa als seus pares i als de la seva dona l’amor i la dedicació
La masquefina Abril Martin i Ramos va ser la primera en rebre que mostren a l’Abril.
aquesta benvinguda el mateix dia que feia un any, acompanyada dels El primer acolliment civil de Masquefa finalitzava amb un discurs
seus pares, Felipe Martín Puerta i Desirée Ramos Vidal, padrins, del regidor Mernissi en què, adreçant-se a l’Abril, li recordava tots
Yolanda Cortés Rodríguez i Ferran Moral Rovira, i familiars i amics. els drets que tenen ella i la resta d’infants del món, com els drets a
L’emotiu acte va començar amb els parlaments de l’alcalde accidental, la salut, l’educació, la identitat, a ser estimats i compresos, a jugar i
Carles Mernissi. Va dir que Masquefa “vivia un dia molt especial” divertir-se, a ser protegits de qualsevol forma d’abús o explotació,
i va recordar que la cerimònia “és un acte de compromís” dels i a créixer en una societat “lliure, tolerant i en pau, i on imperin la
pares i padrins de l’Abril “per ajudar-la a créixer amb valors com la solidaritat, l’amistat, el respecte i la dignitat”. El regidor recordava
que aquests drets figuren en
solidaritat, la justícia, el respecte
la Carta Europa dels Drets
i la llibertat” i per “ajudar-la a
La nena Abril Martin Ramos protagonitza
de l’Infant de les Nacions
superar les dificultats i donarel primer acolliment civil a la vila
Unides “però que abans que
li la millor formació i educació
possibles”. Al ritme de la música escollida per la família, els padrins fossin legislats ja estaven al cor de les persones”. No obstant
prenien després el protagonisme per agrair la confiança que els han això, lamentava que “malauradament aquests drets encara no es
dipositat el pare i la mare de l’Abril. Tots dos van recordar com ha respecten avui en alguns països” i demanava a l’Abril i a la resta
canviat la vida dels pares des que van saber que la Desirée estava d’infants que vetllin “perquè acabin sent universals per a tots els
embarassada, i van desitjar-los molta sort i encerts en l’educació nens i nenes d’arreu del món”. Tancava la seva intervenció amb una
de la nena.Visiblement emocionada, la mare s’adreçava a l’Abril per emotiva “Benvinguda a Masquefa i al món”.
“intentar explicar-te tot el que signifiques per a mi, encara que no El primer acolliment civil de Masquefa finalitzava amb el lliurament
sé si en seré capaç”. La Desirée li explicava l’enorme alegria que li d’una placa commemorativa a l’Abril i amb la signatura de l’acta per
ha suposat la seva arribada al món, i li deia “ets la meva vida!”.També part dels pares, els padrins i el regidor.

Adhesió al Dia Mundial del Donant de Sang
L’Ajuntament va aprovar
en el darrer ple una moció
en què s’adhereix al Dia
Mundial del Donant de
Sang, que aquest any té
com a seu organitzadora
Barcelona. La moció se
suma a la Declaració
Institucional del comitè organitzador. Aquesta declaració afirma
que “cal incrementar el nombre de donacions i de donants de sang
i per això cal posar de manifest als ciutadans la importància de la
donació i els seu caràcter altruista i voluntari”.
També declara que “cal impulsar i fomentar la creació d’associacions
i germandats de donadors de sang per conduir i estimular la
participació comunitària”, i recorda que per a complir aquests
objectius “és del tot necessària la implicació de les administracions
públiques i d’altres entitats públiques i privades en la promoció
permanent de la donació de sang”.

Amb l’adhesió l’Ajuntament es compromet també a organitzar
activitats per afavorir la donació de sang i a donar a conèixer
els actes organitzats pel Dia Mundial del Donant de Sang. Podeu
ampliar la informació sobre la campanya a www.masquefa.cat i a
www.barcelonatesang.com.
Acapta de sang a l’escola El Turó
Precisament Masquefa ja va ser, el dilluns 17 de maig, l’escenari d’una
acapta de sang. Per cinquè any consecutiu els alumnes de 6è curs de
primària de l’escola El Turó van organitzar una jornada de donació
de sang per col·laborar en la campanya “Amb una vegada no n’hi ha
prou” del Banc de Sang i Teixits. En total van anar a donar sang 35
persones, tot i que finalment en van poder donar 30.
Els escolars havien rebut la visita d’una formadora del Banc de
Sang i Teixits que els va explicar què és la sang i la importància de
la donació. El dia de la donació els alumnes també van participar
informant a les persones que anaven a donar sang. A més van
encarregar-se de la difusió de l’esdeveniment.
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El CTC vol trencar barreres Connexió gratuïta per celebrar
El Centre Tecnològic Comunitari es presenta als Premios Romper
Barreras, una iniciativa de Toshiba i BJ Adaptacions que guardona
projectes creatius d’arreu de l’estat que apostin per la tecnologia
per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
Tot el CTC està adaptat perquè les persones amb discapacitat
puguin usar-ne tots els serveis i ho facin conjuntament amb la
resta d’usuaris, fet que afavoreix la seva integració.A més, disposa
d’un espai, pioner a Catalunya, amb material tecnològic d’última
generació adaptat per a persones amb qualsevol discapacitat, ja
sigui física, psíquica o sensorial.

Es presenta a un premi nacional d’accessibilitat
per a projectes que usen la tecnologia per
millorar la qualitat de vida de les persones

el Dia Mundial d’Internet
Masquefa va sumar-se el
17 de maig a la celebració
del Dia Mundial d’Internet
amb dues iniciatives. D’una
banda el Centre Tecnològic
Comunitari va instal·lar al
jardí carpes amb ordinadors
portàtils on els masquefins
i masquefines van poder
navegar gratuïtament per
Internet. D’altra banda,
Masquef@ula va fer un bloc
temàtic sobre el Dia Mundial
d’Internet i tots aquells
usuaris i usuàries que hi
van deixar comentaris van
gaudir també de connexió
gratis a la xarxa.

El CTC no obrirà els dissabtes
després del 19 de juny
El 19 de juny serà l’últim dissabte que obrirà el CTC. Fins
aleshores els dissabtes continuarà obrint als matins, de
10h a 13h. A l'agost no tancarà.

L’Ajuntament agraeix la col·laboració de
tots els voluntaris que han participat en la
filmació d’un vídeo sobre el centre tecnològic

Horaris de les dependències
municipals per Sant Joan i l’estiu

Per optar als Premios Romper Barreras el CTC presentarà una
memòria on recull tot el projecte i l’activitat del centre. També
ha elaborat un vídeo en què una usuària del centre, mitjançant
la llengua dels signes, explica els serveis del CTC i com
aquests són accessibles. La segona part del vídeo consta d’un
muntatge on diversos voluntaris transmeten, mitjançant diverses
escenificacions, el missatge que el CTC és un centre accessible.
L’Ajuntament agreix la implicació de tots els qui han participat
voluntàriament en el vídeo: adults, joves i infants a títol individual,
entitats, comerços, escoles i l’institut, personal del Consistori i
usuaris i usuàries del CTC i llars d’infants.
Si el jurat del concurs dóna llum verda a la proposta masquefina el
vídeo del CTC es penjarà a la web dels Premios Romper Barreras
(www.premiosromperbarreras.es), on s’iniciarà aleshores una
votació popular on line que acabarà elegint el guanyador.
Des que va iniciar la seva activitat el CentreTecnològic Comunitari
de Masquefa s’ha convertit en un referent per a les institucions
i entitats que treballen amb el col•lectiu de persones amb
discapacitat, ja que hi han vist un exemple de centre totalment
accessible. Moltes d’aquestes entitats han volgut conèixer les
nombroses i pioneres eines TIC adaptades i algunes d’elles hi fan
sessions periòdicament.

Amb motiu de la festivitat de Sant Joan les dependències i
serveis municipals variaran els horaris. El dia 23 de juny a la
tarda i tot el dia 25 tots els serveis municipals romandran
tancats. El dia 25 hi haurà serveis mínims a l’Ajuntament
(C/Major, 93 – 93 772 50 30). A més, del 31 de maig a l’1
d’octubre s’inicia l’horari d’estiu: l’Ajuntament i l’Àrea de
Serveis Personals obriran de dilluns a divendres, de 9 a
14h, i els dilluns a la tarda de 17 a 19h

El 25 de juny el consultori mèdic de
Masquefa estarà tancat
Per ordres del CatSalut de la Generalitat de Catalunya el
divendres 25 de juny, l’endemà de Sant Joan, el consultori
mèdic de Masquefa romandrà tancat, considerant-se un
dia festiu de cap de setmana. Les persones que requereixin
d’atenció mèdica podran ser ateses al Centre d’Atenció
Primària de Martorell, situat al carrer Buenos Aires, al costat
de l’edifici dels Mossos d’Esquadra. El telèfon del CAP de
Martorell és el 93 775 19 65.
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La flama del Canigó ‘visitarà’
Masquefa
El Club Excursionista
Anoia tornarà a pujar
el 22 de juny al cim
del Canigó per recollir
la flama, símbol de
la cultura i la llengua
catalanes, i portar-la
l’endemà a Masquefa.
Els membres del CEA
sortiran a les 12 del
migdia en cotxes 4x4 i el tram final fins al cim el faran a peu. A la
mitjanit del dia 22 participaran en l’acte de regeneració de la flama i
l’endemà al matí començaran el viatge de retorn a Masquefa.
Està previst que arribin a la plaça de l’Estació de la Vila a les 7 de
la tarda i que facin l’entrada de la flama acompanyats de la Penya
Ciclista de Masquefa. Després de la lectura del Manifest per la
Llengua, es repartirà la flama entre les urbanitzacions que facin
fogueres.
Una hora abans de l’arribada de la flama del Canigó, a les 6 de la
tarda, l’actuació del grup musical local Vod-Ska amenitzarà l’espera
dels vilatans i vilatanes que es reuneixin a la Plaça de l’Estació.

L’Isidre i la Magdalena, els
gegants més ben vestits
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‘bailaora’ Carmen Amaya, que a la vegada buscava també donar
l’alternativa a joves promeses catalanes. La ‘bailaora’ masquefina
va ser la més jove que va arribar a la gran final entre tots els
concursants d’arreu de Catalunya, tot i que finalment no va poder
guanyar el concurs. La Marina és una de les joves que participen
en les classes de flamenc de la Cofradía del Cristo Crucificado y
Nuestra Señora de los Dolores. El jurat del concurs l’integraven
reconeguts professionals del flamenc, com ara el crític Ramon
Rodó, i els ‘bailaors’ Joaquin Cortés, La Farruca, Inaqui Márquez
i La Singla, amiga i companya d’escenaris d’Amaya.

La Cofradía prepara una nova
‘Fiesta del Rocío’
La Cofradía del Cristo Crucificado y Nuestra Señora de los
Dolores ja té a punt una nova edició de la ‘Fiesta del Rocío’, que
se celebrarà els dies 18, 19 i 20 de juny. Per al divendres 18 hi
ha prevista una terrassa d’estiu amb música i bar a la Rogelio
Rojo, a partir de les 7 de la tarda. L’endemà, dissabte 19, es farà el
recorregut ‘rocíero’ (a les 10.30h), un dinar popular a la Rojo (2
del migdia) i un espectacle de sevillanes (a les 7 de la tarda). Ja a la
nit (a partir de les 10) es farà un gran espectacle a l’aire lliure. Per
al diumenge 20 hi ha prevista la tradicional missa ‘rociera’ (a 2/4
d’1 del migdia). Més informació a l’agenda cultural (pàgina 21).

CURSET D’ESTIU D’ART.
PER A NENS, JOVES I ADULTS.
DURADA: MES DE JULIOL .
DIMARTS I DIMECRES.
matins de 10h-12h.
tardes de 18h.-20h
DIBUIX I PINTURA:
• DIVERSES TÉCNIQUES: GUACHE, OLI, PASTEL,
• ACUAREL.LA, GUIXOS,
• LLAPIS COLOR,LLAPIS,
• CARBÓ, ETC.
TALLERS:
• FANG, ECO-ART (INVENTS).

Els gegants de Masquefa, l’Isidre i la Magdalena, van ser guardonats
amb el Premi als gegants més ben vestits en la trobada que va
tenir lloc a Balaguer.Van ser escollits per majoria en una votació
entre les més de vint colles que van prendre part en aquesta
trobada.

Una masquefina, finalista en un
concurs nacional d’homenatge
a la ‘bailaora’ Carmen Amaya
Marina Parra, una jove de 16 anys de Masquefa, va ser una de les
cinc finalistes del concurs “De cajón!”, un homenatge a la genial

INFORMACIÓ A:.

Associació Artística
Missatgers. C/ major nº 123.
Tel: 937727289.
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En record de Joan Esteve i Domènech
Masquefa està de dol. Ens ha deixat una de les persones més
estimades i conegudes. El 24 de maig moria el pintor Joan
Esteve i Domènech a l’edat de 86 anys. En Joan ja no està
entre nosaltres però la seva extraordinària qualitat humana i la
prolífica obra artística que ens deixa faran que la seva memòria
perduri per sempre entre nosaltres.
Nascut el 14 de febrer de 1924 a Masquefa, Joan Esteve i
Domènech va ser durant molts anys l’únic pintor de la vila.
La seva afició al dibuix i la pintura li va començar ja de molt
jovenet i el va acompanyar sempre, convertint-se en una segona
‘professió’. Va ser un pintor autodidacta. De fet, fins que no va
prejubilar-se a la Fàbrica Rogelio Rojo, on va treballar tota la
vida fent de metal·lúrgic, no va acomplir una de les seves grans
il·lusions: amb 58 anys va poder anar a l’Escola Massana de
Barcelona per perfeccionar la seva tècnica.
Mai, però, no va abandonar el seu estil realista ni la seva tècnica
acurada, qualitats que li van ser molt admirades. Amb més de
500 obres a les espatlles, entre esbossos, dibuixos i quadres,
Joan Esteve i Domènech va exposar en nombroses localitats,
començant per la seva estimada Masquefa i passant per Igualada,
Martorell, Capellades, Barcelona o El Vendrell. Els seus quadres
són presents també a diversos països d’Europa i fins i tot dels
Estats Units. En moltes, moltíssimes, cases de Masquefa s’hi
poden admirar també els seus paisatges, marines o retrats.
Al llarg de la seva trajectòria Joan Esteve va utilitzar un ampli
ventall de tècniques, com ara el carbó, el llapis, la tinta, l’aquarel·la,
la pintura a l’aigua i, sobretot, l’oli, tècniques que dominava
a la perfecció i que li permetien aconseguir meravelloses
perspectives, llums i colors.

Casat amb ‘Paquita’ Càlix i Torras i pare de dues filles, la Núria i
la Dolors, Joan Esteve va ser també una persona molt implicada
amb la vila de Masquefa. Va ser regidor de Cultura i Esports a
l’Ajuntament i membre de la junta de l’Alzinar Societat Recreativa
i Cultural. La seva estima per la vila queda també palesa en les
diverses donacions de quadres que va fer: a l’Ajuntament, les
escoles, les llars d’infants o a la parròquia, entre altres.
El seu amor a la cultura no es limitava només al dibuix i la
pintura. Era també un gran amant de la poesia. Les seves filles el
defineixen com “una molt bona persona, sensible i culte, i que
sobretot va viure sempre molt enamorat de la seva dona”.
L’Ajuntament de Masquefa, en nom de tots els vilatans i vilatanes,
lamenta tan profunda pèrdua i expressa el seu més sentit condol
a la família en aquest difícils moments.

Dansa jazz, hip hop i house pel
Dia Internacional de la Dansa

La sortida a Montserrat a peu,
tot un èxit

Els masquefins i masquefines van commemorar el Dia
Internacional de la Dansa gràcies a una iniciativa de l’entitat Dansa
Masquefa que va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Així, a l’exterior del poliesportiu s’hi van organitzar diverses
classes obertes de ball a les quals van poder sumar-s’hi petits i
grans. Les sessions van anar a càrrec del professorat de l’escola
de ball Noemí Rubira, que van ensenyar als participants a ballar
a ritme de hip hop, dansa jazz i house. Ja al vespre l’entitat va
organitzar una festa amb disco mòbil a la Sala Polivalent del
Recinte Rogelio Rojo per a majors de 16 anys.

Més d’un centenar de masquefins i masquefines van anar de
Masquefa a Montserrat a peu, el diumenge 9 de maig, en una sortida
organitzada per l’Alzinar. Els participants van sortir a les 5 del matí
de la Plaça de l’Estació equipats amb botes, motxilles, bastons, els
fanalets i, sota el jersei, la samarreta blanca dissenyada per la pintora
local Assun Closas. En el seu trajecte els excursionistes van gaudir
d’esplèndids camins, rieres i boscos. Després d’esmorzar per agafar
forces, el grup es va dividir entre els qui van triar un camí més llarg i
planer i els qui van apostar per un camí més curt i difícil.Van tardar
entre 5 i 6 hores en arribar al Monestir de Montserrat. Un cop allà
van poder escoltar el Cant del Virolai per l’Escolania de Montserrat,
adorar la Moreneta, posar un ciri i comprar en les parades de mel,
mató, coca o formatge. El retorn el van fer en autocar. Un dia
perfecte d’esport, natura i aventura.
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La Nit de l’Esport, el 25 de juny
Masquefa celebrarà el divendres
25 de juny una nova edició de la
Nit de l’Esport. Organitzada per
l’Ajuntament, aquesta iniciativa és
un reconeixement a la tasca de les
nombroses entitats esportives del
municipi.
Durant la Nit de l’Esport es lliuraran
guardons als/les esportistes més
deatacats/des de cada club. Igual

que l’any passat, la Nit de l’Esport
es tornarà a fer al pati de l’escola El
Turó. La celebració s’iniciarà a les 9
del vespre amb el sopar que serveix
per tancar la temporada, al qual s’han
convidat totes les entitats del món
de l’esport. Per a més informació
podeu adreçar-vos a l’Àrea de
Serveis Personals de l’Ajuntament
(C/Crehueta, 33).

Tercera Cursa Popular

El diumenge 6 de juny, Festa de l’Esport, Masquefa celebrarà la tercera Cursa Popular. Les inscripcions es poden fer fins al
dia 4 de juny a l’Àrea de Serveis Personals (C/Crehueta, 33). L’horari és de dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
El preu és d’1 euro. Els infants fins a 6 anys no paguen.

Primeres espases de l’autocròs català fan rugir la Pedrosa
El millor autocròs català va donar-se cita el
2 de maig al circuit de la Pedrosa. La prova
del Campionat de Catalunya organitzada
per Gas a Fons va reunir a Masquefa els
millors pilots de l’especialitat, els quals van
oferir un gran espectacle que va fer vibrar
al nombrosos afeccionats Després de dies
de pluja, la meteorologia va donar una
esperada treva i va afavorir l’espectacle.
L’aigua caiguda el dia abans també va aliarse amb l’espectacle, ja que va deixar el
circuit en unes condicions òptimes.
La sort no va estar aquesta vegada de
costat dels amfitrions. L’únic pilot de
Masquefa, José Luís Ulloa, de l’Escuderia
Gas a Fons, no va poder disputar la prova
per culpa d’una inoportuna avaria en els
entrenaments previs.
En la Divisió IIa (vehicles fins a 1.600 cc)
es va imposar Joan Soldevila, de l’Escuderia
Lleida, després de córrer una espectacular
final amb el seu Citroën Saxo. Les semifinals

havien estat dominades pels pilots Vicente
de la Torre (Escuderia Lleida) i Albert
Gutiérrez (Escuderia Mollerusa) i, com
sempre, havien viscut un gran espectacle
del pilot sesrovirenc David Boltà, també de
l’Escuderia Lleida. En la final, de la Torre va
ser segon i Boltà tercer.
En la Divisió II (vehicles fins a 2.000 cc)
es va imposar el pilot Josep Munné, de
l’Escuderia Lleida, amb un Citroën AX, ja
que tenia avariat el seu vehicle habitual.
Munné va ser seguit en el podi per Juan
Francisco Parra (Escuderia MCS) i Josep
Vidal (Escuderia Lleida).
La categoria més espectacular no va
decebre el públic . Les semifinals van
ser dominades per Damien Martinez, de
l’Escuderia J. Francois Martínez, i Jordi
Puigvert, de l’Escuderia Lleida. A la final
es va endur la victòria Damien Martínez,
després de conduir magistralment el seu
Camotos. El segon lloc va ser per a Juan

J. Moll, de l’Escuderia Mallorca, i el tercer
per a Joan Benavides, de l’Escuderia
Mollerussa.

Masquefa, seu del Campionat d’Espanya de BTT per a sords
El circuit de la Pedrosa de Masquefa acollirà,
el diumenge 6 de juny, el Campionat
d’Espanya de Mountain Bike per a sords,
amb la participació d’esportistes d’arreu
de l’estat. La cursa l’organitza la Federació
Espanyola d’Esports per a Sords i compta
amb nombrosos col·laboradors, entre
aquests l’Ajuntament.
En el campionat, que començarà a les

10 del matí i consistirà en un recorregut
d’aproximadament 24 quilòmetres, hi
prendran part corredors de Madrid,
Castelló, Alacant, Saragossa i Catalunya,
entre altres. La prova és oberta a totes
les persones sordes aficionades al BTT
i la inscripció costa 15 euros. Per a més
informació es pot consultar el web feds.
es o escriure a sergioconst@gmail.com
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16 equips disputaran les
maratonianes 24 Hores de
Futbol Sala
El pavelló poliesportiu
de Masquefa acollirà, el
divendres 10 i el dissabte
11 de juny una nova edició
de les 24 Hores de Futbol
Sala, organitzades per
l’Espardenya Futbol Sala
amb la col·laboració de
l’Ajuntament. Els partits
començaran a les 7 de
la tarda del divendres i
s’allargaran fins a les 10 de
la nit del dissabte.
Els espectadors podran
gaudir, doncs, d’un gran
espectacle
futbolístic
en què es preveu que
prendran part un total de
16 equips, majoritàriament de Masquefa. Els equips interessats
a participar-hi poden demanar més informació i gestionar la
inscripció als telèfons 600 069 212 o 615 43 33 23. Fora d’horari
d’oficina poden fer la sol·licitud d’inscripció a la cafeteria del
Centre Tecnològic Comunitari.

El 19 de juny, primeres 12
Hores de Bàsquet de Veterans
a Masquefa
Masquefa serà el dissabte 19 de juny l’escenari de la primera edició
de les 12 Hores de Bàsquet de Veterans, amb la participació de
6 equips de la vila i de municipis veïns. La iniciativa l’organitza
l’equip de veterans, el Masquefa Bàsquet Amateur, i té el suport de
l’Ajuntament i de diversos patrocinadors. Els partits es disputaran
al pavelló poliesportiu de
les 9 del matí a les 9 de la
nit. Entre partit i partit els
afeccionats gaudiran de les
exhibicions dels equips de la
secció de patinatge artístic
del Club Patí Masquefa. A
més, per a les 3 de la tarda
hi ha previst un concurs de
triples. A més del Masquefa
Bàsquet Amateur els equips
que prendran part en el
torneig són el Piera, Trèvol
Cocobar
(d’Igualada),
Esports i Salut (Barcelona),
Aris Legend (Mollet del
Vallès) i Cachorros de
Tàrrega.

NOTÍCIES
Can Parellada surt a córrer per
passar-s’ho bé i fer salut

Amb el lema “Esport és salut” Can Parellada va celebrar el
diumenge 16 de maig l’onzena Cursa Popular, amb l’objectiu
que els participants gaudissin d’una bona estona i a la vegada
comprovessin com la pràctica esportiva té importants avantatges
per a la salut.
En categoria benjamí (4-5 anys) el primer classificat va ser Isaac
Osorio, seguit de Paula Cassasola i Aina Hernández.
Pel que fa la cursa infantil (6-8 anys) la vencedora va ser Anna
Guzmán, mentre que Eduard Guzmán va acabar segon, i Aarón
Pelegrina, tercer.
Així mateix, Guillem Lampreave es va imposar en la cursa júnior
(9-13 anys) masculina, seguit de Rubén García i Aleix Guzmán. En
la modalitat femenina les tres primeres van ser Diana González,
Joana Guzmán i Júlia Rodríguez.
En la cursa sènior (a partir de 13 anys) el vencedor masculí va ser
Javier Jaimes, mentre que Sergi Carrero va quedar en la segona
posició, i Antonio López en la tercera. En modalitat femenina es
va imposar Mònica Ardid, seguida de Cristina Carvajal i Cristina
Hombrabella.
Es van lliurar premis de 100 euros al campió i la campiona de
categoria adulta, i de 50 euros als de categoria infantil.També es van
donar trofeus als tres primers classificats de totes les categories i
es va obsequiar tots els participants amb una samarreta.

Tercera edició del Trofeu Vila
de Masquefa de Futbol Base
Masquefa tornarà a viure el cap de setmana del 26 i 27 de juny
una gran festa del futbol base. El tercer Trofeu Vila de Masquefa
comptarà novament amb la participació de nombrosos equips
de la província, entre aquests els amfitrions i organitzadors, els
de l’Escola de Futbol Base de Masquefa.

El pavelló acollirà l’examen de
nivell de patinatge artístic

El diumenge 20 de juny el pavelló de Masquefa acollirà l’examen
de nivell d’iniciació A i certificat de la Federació Catalana de
Patinatge Artístic. Hi prendran part les patinadores d’aquesta
especialitat del Club Patí Masquefa i també d’altres vingudes
d’arreu de Catalunya.

INTENS MES DE MAIG
A LA ZONA LLIURE
AMB TALLERS DE JOCS DE TAULA, PERRUQUERIA
ALTERNATIVA, XAPES, JOIES I HENNA

Durant el mes de maig a la Zona Lliure
s’han fet diverses activitats i tallers
adreçats al nostre col·lectiu de joves
adolescents:
Tallers de jocs de Taula: els i les
joves usuàries de la Zona Lliure han pogut
conèixer i aprendre diferents jocs de taula
tradicionals. Jocs amb cartes i amb daus
als quals jugaven els nostres pares i mares
i fins i tot els avis i àvies. Entre d’altres
hem jugat al 7 i mig o al quiriqui.
Taller de perruqueria alternativa:
hi hem après a fer trenes brasileres (trenes
de fils de colors) i ‘dreadlocks’, també
anomenades ‘rastes’. A més d’aprendre
les diferents tècniques per fer aquests
pentinats, els i les joves van ser pentinats
pel dinamitzador del taller.
Tarda de tallers joves: es va fer
el 14 de maig, coincidint amb la Festa
de Sant Isidre. Aquesta activitat va ser
oberta a tothom (no va caler tenir el
carnet de la Zona Lliure). Va consistir
en la dinamització de la Zona Lliure
amb diferents tallers simultanis, com per
exemple un taller de xapes, on els i les
joves van dissenyar les seves pròpies
xapes, un taller de joies de fimo, en què
van dissenyar arracades, anells, penjolls
o fermalls amb aquest material semblant
a la plastilina però que, un cop introduït
al forn, s’endureix. També es va fer un
taller de tatuatges de henna, on els i les
joves van poder tatuar-se amb aquesta
substància típica dels piazos àrabs.

JULIOL ACTIU 2010:
NO TE’L PERDIS!

Després de la bona acollida de la primera
edició, l’any passat, la regidoria de Joventut
ja prepara el Juliol Actiu 2010. Juliol Actiu
és un programa d’activitats d’oci i lleure,

per
a les vacances
d’estiu, adreçades als joves adolescents
empadronats a Masquefa i nascuts entre
els anys 1993 i 1997. Per tant, joves
adolescents entre 12 i 17 anys.
Aquest programa té com a objectius oferir
una alternativa d’oci i lleure durant les
vacances, fomentar els valors positius de
l’activitat física i el treball en equip, afavorir
la creativitat, el respecte i la convivència
des d’un vessant lúdic i educatiu, i donar a
conèixer l’entorn històric i natural.
Les activitats es faran durant el mes de
juliol de dilluns a divendres al matí, en
emplaçaments com el Recinte Rogelio
Rojo, d’altres equipaments municipals i
espais públics.
Les inscripcions s’hauran de fer durant el
mes de juny.
Per a més informació i per a realitzar les
inscripcions podeu adreçar-vos a l’Àrea
de Serveis Personals de l’Ajuntament (93
772 78 36), al Carrer Crehueta, 33, de
dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del
migdia.
EL TEMA DEL MES

JOVES I
PARTICIPACIÓ

Participar: per què, com i on? La

participació va lligada a un seguit
de valors, com ara el compromís, la
solidaritat, la cooperació o la pràctica
democràtica. És un procés bàsic per
a la transformació de la societat en el
qual tu també pots prendre-hi part. Hi
ha uns quants espais de participació i
formes d’implicar-se socialment. Entre
els primers hi ha les entitats juvenils, les
xarxes d’estudiants(tant de secundària
com universitàries), els moviments veïnals,
o els bancs del temps, entre d’altres. Les
formes de col·laborar també són molt
variades: voluntariat (tant presencial com
virtual), col·laboracions econòmiques,
suport a campanyes i accions solidàries
d’emergència esporàdiques, accions per
internet....
Com pots veure, hi ha un munt de
possibilitats de participació a la mida de
cada persona que vulgui comprometre’s a
favor d’un canvi social. Implica-t’hi!

NOUS HORARIS A
LA ZONA LLIURE

La Zona Lliure romandrà tancada els dies
23, 24 i 25 de juny amb motiu del pont de
Sant Joan. D’altra banda, el 5 de juny serà
el darrer dia que la Zona Lliure obrirà
en dissabte.
A
partir
d’aleshores
el
nou
horari serà:
dimecres i
divendres,
de 5 a 8 de la
tarda. I el Rojo
Punt
Jove
de dimarts a
dijous de 17 a
20 hores.
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CULTURA I FESTES
 DIA INTERNACIONAL
DEL MEDI AMBIENT
(veure pàgina 11)

 CORPUS
Diumenge 6 de juny, a partir de les
18.30h
Celebració de la missa de Corpus i
processó pels carrers amb els nens
i nenes que han fet la comunió fins
a la Capella del Roser, on es farà la
pregària final.
Organitza: Parròquia de Sant Pere

 CAFÈS AMB HISTÒRIA
1a sessió
12 de juny a les 17h a la Biblioteca
“El paper del’esglèsia catòlica S. XIX i XX”
2a sessió
19 de juny a les 17h a la Biblioteca
“La buena nueva” film d’Helena Taberna,
any 2008.

 BALL POPULAR

 SOLSTICI D’ESTIU
Diumenge 20 de juny
Recital de poesia
Organitza: l’Alzinar Societat Recreativa i
Cultural

 FESTA D’ANIVERSARI
DE LA PETANCA I
REVETLLA DE SANT JOAN
Dimecres 23 de juny,
A les instal·lacions del Club Petanca de
Masquefa

 BALL POPULAR
Diumenge 27 dejuny
Amb el Charly Music
Entrada: 2€. A les 18h, a la Sala Polivalent

 DIA DEL SOCI
DE L’ALZINAR
Diumenge 27 de juny
. Assemblea General de Socis
. Dinar
. Exhibició d’Activitats

 SORTIDA AL TEATRE
POLIOROMA
Per veure l’obra “Delicades” de la Cia. T
de Teatre

Dimecres, 30 de juny de 2010
Inscripcions a l’Ajuntament fins al’11 de
juny (32 euros)
Sortida davant de l’Ajuntament a les 19h

Diumenge 13 de juny
Amb The Choffers
Entrada: 2€
A les 18h, a la Sala Polivalent

 FESTA DEL ROCÍO
Divendres 18 de juny
Terrassa d’estiu amb música i bar
A les 19h a la Rogelio Rojo

Dissabte 19 de juny
Recorregut ‘rociero’
A les 10.30h
Dinar popular
A les 14h a la Rogelio Rojo
Espectacle de sevillanes amb el
grup de la Cofradía del Cristo
Crucificado y Nuestra Señora de
los Dolores, el grup Can Canals i
Susana Rioja
A les 19h a la Sala Polivalent de la Rogelio
Rojo
Gran espectacle a l’aire lliure,
presentat per Paco Martín León
i amb les actuacions de: El Biles,
Ecos del Sur, Carmen Sallago i la
presentació del grup Delacalle
A partir de les 22h
Diumenge 20 de juny
Missa ‘rociera’
A les 12.30h a l’Església de Sant Pere
Organitza: Cofradía del Cristo Crucificado
y Nuestra Señora de los Dolores

CURSOS i TALLERS
 TIC
Power Point
Data: Del 2 de juny al 7 de juliol
Horari: Dilluns i dimecres de 12 a 13:30h
Preu: En situació d’ atur 10€ - Pensionistes
20€ - En actiu 40€
Windows Intermig
Data: Del 3 de juny al 13 de juliol
Horari: Dimarts i dijous de 10 a 11:30h
Preu: En situació d’ atur 10€ - Pensionistes
20€ - En actiu 40€
Excel Inicial
Data: Del 3 de juny al 13 de juliol
Horari: Dimarts i dijous de 12 a 13:30h
Preu: En situació d’ atur 10€ - Pensionistes
20€ - En actiu 40€
Acces Inicial
Data: Del 3 de juny al 13 de juliol
Horari: Dimarts i dijous de 17:30 a 19h
Preu: En situació d’ atur 10€ - Pensionistes
20€ - En actiu 40€
Internet
Data: Del 3 de juny al 13 de juliol
Horari: Dimarts i dijous de 19 a 20:30h
Preu: En situació d’ atur 10€ - Pensionistes
20€ - En actiu 40€
Manteniment domèstic
Data: Dilluns i dimecres del 2 al 14 de juny
Horari: De 19:30 a 21h
Preu: Subvencionat per l’Ajuntament

DNI-E
Data: Divendres 4 de juny
Horari: De 17:30 a 19h
Preu: Subvencionat per l’Ajuntament
Windows Live
Data: Dilluns, dimecres i divendres del 7 de
juny al 11 de juny
Horari: De 17:30 a 19h
Preu: Subvencionat per l’Ajuntament
Blogs
Data: Dimarts i dijous del 8 al 17 de juny
Horari: De 16 a 17:30h
Preu: Subvencionat per l’Ajuntament
Internet
Data: Dilluns i dimecres del 14 al 16 de juny
Horari: De 17:30 a 19h
Preu: Subvencionat per l’Ajuntament
Tràmits on-line amb
l’administració
Data: Divendres 18 de juny
Horari: De 17:30 a 19h
Preu: Subvencionat per l’Ajuntament
Càmera digital
Data: Dilluns i dimecres del 21 al 30 de juny
Horari: De 17:30 a 19h
Preu: Subvencionat per l’Ajuntament
Tràmits on-line amb
l’administració
Data: Dimarts 22 de juny
Horari: De 16 al 17:30h
Preu: Subvencionat per l’Ajuntament
DNI-E
Data: Dilluns 28 de juny
Horari: De 19:30 a 21h
Preu: Subvencionat per l’Ajuntament
Tràmits on-line amb
l’administració
Data: Dimecres 30 de juny
Horari: De 19:30 a 21h
Preu: Subvencionat per l’Ajuntament

 FORMACIÓ PER
A L’OCUPACIÓ
Com presentar-se a unes
oposicions
Data: Dijous 3 de juny de 10 a 12h
Lloc: Sala d’actes - CTC Centre Tecnològic
i Comunitari
Preu: Subvencionat
Com presentar-se a una entrevista
de feina
Data: Dijous 17 de juny de 10 a 12h
Lloc: CTC Centre Tecnològic i Comunitari
Preu: Subvencionat
Curs de manipulació d’aliments
Data: Dijous 10 de juny
Horari: 10 a 13h
Preu: 26,50€

 EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
Teatre
Dimecres de 21 a 23h
Teatrerus (636 91 42 37)
Puntes de coixí
Dijous de 9:30 a 11:30h
Grup de puntaires (93 772 59 97)

Manualitats
Dijous de 17 a 19h
Ass. veïns Can Quiseró (627 17 50 42)
Taller de bisuteria
Ass.Veïns Can Quiseró (627 17 50 42)
Dibuix i Pintura
Dilluns, dimecres i dijous de 19 a 21h i
dimarts de 10 a 12h i de 15 a 17h
Ass. Artística Missatgers (93 772 72 89)
Diables
Dimarts de 19 a 21h
Colla de Diables (663 00 99 15)
Tabals i Percussió
Diumenge de 18 a 20h
Colla de Diables (663 00 99 15)
Malabars
Ball de Bastons (663 66 22 60)
Tai –Txí i Ioga
Tai-Txí: Dilluns i dimecres de 19:30 a
20:30h, divendres de 9:30 a 10:30h
Ioga: Dilluns i dimecres de 21 a 22h
Ass. Propietaris Can Parellada (93 772 77 24)
Manualitats i Pintura
Divendres de 18 a 19h
Ass. Propietaris Can Parellada (93 772 77 24)
Sevillanes
Dilluns de 18 a 19h
Ass. Propietaris Can Parellada (93 772 77 24)
Associació de Dones de Masquefa
Taller de manualitats per infants
Dansa Oriental
Taller de Risoteràpia (666955071)

ESPORTS
Cursets de natació
1ª quinzena: 28-6 al 9-7
2ª quinzena: 12-7 al 27-7
22 i 23 de juliol festius
Inscripcions a l’Alzinar
Twirling Baton
Dissabtes (Pistes de Can Parellada) i
diumenges (Poliesportiu Municipal) de
11a 14h
Club Twirling Can Parellada (607 44 45 16)
Tennis Taula
Dilluns a dijous de 18 a 21h
Masquefa Tennis Taula Club (600 01 88 19)
Gimnàstica Correctiva
Dimarts i dijous de 18 a 19h
Ass. Propietaris Can Parellada (93 772 77 24)
Hoquei Patins
Dilluns a les 21h
CP Masquefa (635 47 29 61)
Petanca
Dilluns a divendres de 18 a 21h i dissabtes
de 16 a 22h
CP Masquefa (93 772 67 62)
Tir al Plat
Dimecres a les 15h i dissabte a les 12h
Club Tir (93 772 71 21)
Futbol
Dimarts i dijous de 21 a 23h
E.F.B (93 772 66 71)

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 maig i podria haver-se modificat.

Agenda esportiva
CLUB PETANCA
MASQUEFA
Cada dissabte a les 17.30h
Campionat obert de
petanca
A les instal·lacions de la
petanca a Masquefa.
Festa d’aniversari de
la petanca i revetlla de
Sant Joan
Dimecres 23 de juny
A les instal·lacions de la
petanca

CLUB CICLISTA
MASQUEFA
06/juny
Hora sortida: 07h
107 Km
Esmorzar: Pla de Mantlleu
(Sant Sadurní d’Anoia,
Vilafranca, La Múnia, Sant
Jaume dels Domenys, La
Atalaya, Pla de Manlleu,
Bonany,Valldosera, Pontons,
Torrelles Foix, Sant Martí
Sarroca, Guardiola de Fontrubí, El Pla del Penedès,
Torrelavit, Sant Sadurní
d’Anoia i Masquefa)
13/juny
Hora sortida: 07h
106 Km
Esmorzar: Santa Coloma de
Queralt
(Piera,Vallbona d’Anoia, La
Pobla de Claramunt, Carme,
Santa Maria de Miralles,
Quatre Carreteres, Queralt,
Valdeperes, Santa Coloma de
Queralt, Aguiló, La Goda, Sant
Martí de Tous, Igualada, Piera i
Masquefa)
20/juny
Hora sortida: 07h
106 Km
Esmorzar: Calaf
(Piera,Vallbona d’Anoia,
Igualada, Les Maioles, Prats
de Rei, Calaf, Prats de Rei,
Copons, Jorba, Igualada.

Vallbona d’Anoia, Piera i
Masquefa)
27/juny
Hora sortida: 07h
107 Km
Esmorzar: Sant Pere de Ribes
(Sant Sadurní d’Anoia, Sant
Cugat de Sesgarrigues, Sant
Pere de Molanta, L’Arboçar,
Olivella, Sant Pere de Ribes,
Vilanova i la Geltrú, Pantà de
Foix, Castellet, Torrelletes, Les
Masuques, Santa Margarida,
Sant Sadurní d’Anoia i
Masquefa)

Dissabte 5
A les 18h
Acte de cloenda del
“FotoFlash per l’Anoia”.
Tria dels guanyadors del
concurs de fotografia i
lliurament de premis

Sortides en BTT
Els diumenges, a les 08h, a la
Plaça de l’Estació

Per a més informació, dirigiuvos al Club Excursionista
Anoia, els divendres de 19 a
21h, al 93.772.67.20, o al
carrer Crehueta, 33.També a
ceanoia@hotmail.com

CLUB DE TIR
ESPORTIU

Dissabte 12 i diumenge 13
Curs d’iniciació a l’escalada
(Nivell: 0).
Dissabte 22 i diumenge 23
Pujada al Canigó (2784 mts)
i actes de la Flama a Masquefa.

06/juny
9.30h
Bench Rest

CAMPIONAT DE
MOUNTAIN BIKE
PER A SORDS

13/juny
9.30h
Carrabina Matx

Diumenge 6 de juny
A les 10h
Al circuit de la Pedrosa
Amb la participació de
corredors d’arreu de l’estat
Organitza: Federació
Espanyola d’Esports per a
Sords, amb la col·laboració de
l’Ajuntament i patrocinadors

27/juny
9.30h
Pistola Foc Central
FUTBOL
05/juny
16h
36è Campionat de Catalunya
Futbol Veterà 3a Divisió
FC MASQUEFA – BONAIRE
12/juny
18h
Grup 21 Juvenil Segona
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
(RET-1a v) A – LA POBLA DE
CLARAMUNT C F A
CLUB
EXCURSIONISTA
ANOIA

III CURSA POPULAR
DE MASQUEFA

NIT DE L’ESPORT
Divendres 25 de juny
A partir de les 21h
Al pati de l’escola El Turó
Sopar de cloenda de
temporada i lliurament de
guardons a tots els clubs i els
esportistes més destacats

12 HORES DE
BÀSQUET DE
VETERANS
Dissabte 19 de juny
Al pavelló poliesportiu
Amb la participació dels
equips:
. Piera
.Trèvol Cocobar (Igualada)
Esports i Salut (Barcelona)
Aris Legend (Mollet del
Vallès)
Cachorros (Tàrrega)
Organitza: Futbol Sala
Espardenya amb la
col·laboració de l’Ajuntament

EXAMEN DE
NIVELL D’INICIACIÓ
A I CERTIFICAT DE
PATINATGE ARTÍSTIC
Diumenge 20 de juny
Al pavelló poliesportiu de
Masquefa
Organitza: Federació Catalana
de Patinatge Artístic

Diumenge 6 de juny

24 HORES DE
FUTBOL SALA
Divendres 10 i dissabte 11 de
juny, de les 19h a les 22h
Al pavelló poliesportiu
Amb la participació de 16
equips
Organitza: Futbol Sala
Espardenya amb la
col·laboració de l’Ajuntament

III TROFEU VILA
DE MASQUEFA DE
FUTBOL BASE
Dissabte 26 i diumenge 27
de juny
Al camp de futbol municipal
Amb la participació de
l’Escola de Futbol Base de
Masquefa i equips d’arreu de
la província.

MASQUEFA

batega
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

L’embrió dels carlins

L’antic camí ral d’Aragó ha estat històricament un eix viari de pas
ineludible per vertebrar el territori de la Catalunya central i el
seu contacte amb la capital del principat. La situació geogràfica de
Masquefa, al voltant d’aquest històric camí, l’ha fet protagonista i
testimoni de moltes accions i episodis de la història de Catalunya.
El S.XIX va tenir en els aixecaments reialistes i les guerres
carlines un bon exemple per entendre les transformacions socials,
econòmiques i polítiques de la nostra història contemporània i les
reaccions que provocaven.
Però... què van ser els aixecaments reialistes? L’any 1820 s’inicià un
període de tres anys conegut històricament com a “Trienni liberal”.
Fou el primer assaig pràctic d’implantació d’un règim liberal i l’inici
d’un procés reformista i d’una dinàmica social de polarització política
al seu voltant. El projecte liberal recollia esperances múltiples entre
sectors socials diversos i fins i tot contraposats. D’ una banda, la
burgesia, desitjosa d’accedir al poder polític, a la propietat de la
terra i a incidir en les decisions de l’estat. D’altra banda els pagesos,
que pensaven que traurien profit de la desamortització de la terra
promesa pels liberals i confiaven en l’abolició dels drets senyorials.
Malgrat aquesta conscienciació, la implantació del règim liberal
ben aviat es va veure aturat per l’enfrontament amb els sectors
privilegiats, essencialment la noblesa i l’església; el paper dels rectors
de les parròquies va ser determinant per la configuració d’una
oposició molt heterogènia en favor del poder absolut del rei i en
contra de les reformes, a la qual s’hi van afegir altres sectors socials
als quals les reformes liberals no havien beneficiat, alguns menestrals
i, sobretot, molts pagesos pobres ( petits propietaris, rabassaires
i parcers) i jornalers agrícoles descontents i desenganyats per la
desatenció governamental a les seves propostes. La majoria dels
pagesos no van beneficiar-se de les primeres desamortitzacions, la
terra desamortitzada només la podien comprar els pagesos rics
i els burgesos de les zones urbanes. La lentitud de l’abolició dels
drets senyorials desacreditava al règim liberal; el delme no s’abolirà
del tot, només la meitat, i el nou impost de consums en metàl·lic
en lloc d’espècies perjudicava els pagesos més pobres. A més cal
afegir una conjuntura de crisi agrícola i males collites aprofitat pels
capellans mes “ultres”, que ho consideraven un càstig de Déu per
haver iniciat aquestes reformes que perjudicaven els privilegis de
l’església.
Així doncs, en les zones rurals i pobles com Masquefa, que vivien
bàsicament de l’agricultura, no ens ha d’estranyar que alguns
elements s’afegissin a les primeres partides “realistes” (en favor
del poder absolut del rei) que es mobilitzen i s’aixequen contra el
govern liberal. Al voltant del Bruc, entre l’Anoia i el Bages, actuava
des de començaments de maig de 1822 una partida “reialista”
engrossida als tocs de sometent que anava enderrocant plaques
constitucionals dels pobles al seu pas, segons informava el secretari
del Bruc al batlle de Manresa, entre aquests pobles Masquefa:
“Li participo com ahy dia 11 del corrent a cosa de las deu del matí ha comparegut
ert est Poble una Partida de gent armada, que serian cent cinquanta, a més,
s’poderaren de las Campanas y tocant a Somatent honoren a la Plassa, que era
ahont estava plantada la Làpida Constitucional, la arrencaren y neferan pedasos, y
se desaparagueren. Lo sert es que no feren la menor cosa de mal a ningú ni abalot
ningún; (.....) Los Pobles y Vilas que se sab de sert que an derrotat las Lápidas
Constitucionals son, en esta comarca, los següents: Ballbona, Cabrera, Sant Canti,
Piera, Piarola, Bruch, Collbató, Esparaguera, Carma, Sant Juan de Conilles, Sant
Pera de Riudevillas, Tarrasola, y Lavit, y se diu Olesa També, però ara se sa que
també es sert y tanib a Masquefa Esto es fins al present lo que podem notificar
a Vm. desert, lo demés beurem lo que serà”

Avui també sabem que dos milicians liberals de Barcelona van

Voluntaris realistes entrant a Barcelona
www.carlistes.org
morir a Masquefa en un enfrontament armat. Moltes vídues i mares
començaren a reclamar pensions pels seus fills i marits milicians
voluntaris morts en accions de guerra contra els facciosos, en alguns
casos a compte de pobles suposadament reialistes com Masquefa.
Aquesta era la sol·licitud que feien dues mares vídues que havien
perdut els seus fills MNV en una acció de combat a Masquefa el 22
de juliol de 1822.
En aquest context de revolta Masquefa viurà un altre dels episodis
mes rellevants de la comarca quan el govern liberal està decidit a
acabar amb els elements subversius dels aixecaments realistes. El 24
de febrer de 1823, al terme de Masquefa, a la Beguda Alta, a prop
de Can Parellada, conjuntament amb altres seglars foren detinguts
i afusellats tres sacerdots. Eren mossèn Bonaventura Alsina, natural
de Calella i rector de Vallbona, mossèn Tomàs Bonet, natural d’Olot
i vicari de Piera, i el doctor Marià Homet, natural de Sabadell, de
55 anys, i degà de l’arxiprestat de Piera i rector des de l’any 1814.
Abans de morir va animar els seus companys dient-los que “en
poder de Rotten ( brigadier dels miquelets que els van capturar) hi
podrien tenir els seus cossos, però “les nostres ànimes pujaran al
cel”. Els seus cossos no es pogueren enterrar durant 15 dies com
a escarment públic.
Al govern liberal no li serviran de res aquestes mesures repressives,
les partides reialistes, l’embrió del moviment carlí, s’encoratgen
cada cop mes pels suports interns que tenen, i un important agent
en la pròpia monarquia, ja que el rei es veu animat a frenar les
reformes i sobretot s’imposa una oposició externa que culminarà
amb l’entrada a Espanya d’un contingent de tropes conegut com els
Cent Mil Fills de Sant Lluís el 7 d’abril de 1823 per tal de liquidar
el règim liberal.
Xavier Pérez Fornés
Llicenciat en història
Bibliografia:
AA.VV: “ Història de la Catalunya Contemporània”. Ed. Pòrtic
1999
AA.VV: “ Història de Piera”. Ed. Pagès.1999
Termens i Graells, M. “ Història de l’Anoia”.Vol II.
Diario Constitucional de Barcelona, 57 (26 de febrer de 1823)
Arnabat Mata, R. Tesis doctoral “ Revolució i contrarevolució a
Catalunya durant el trienni liberal (1820-1823)
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NOM: Associació de Dones de Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 2008
INTEGRANTS: 16 persones
CATEGORIA: Societat
ACTIVITAT: Organització d’activitats lúdiques i formatives adreçades
a les dones de Masquefa i de l’entorn i atenció a les seves necessitats
adreça: C/ Sant Antoni, 39 (antiga Fàbrica del Cartró)
tel.: 666 95 50 71
e-mail: adoma08@hotmail.com

Associació de Dones de Masquefa:
lluitant contra l’oblit

L’Associació de Dones de Masquefa és una entitat sense ànim de lucre de recent creació.Va néixer el novembre del
2008 de la mà d’un grup de dones que es trobaven per fer labors i que van teixir una molt bona amistat. Totes elles
van adonar-se que a les dones els era difícil trobar un espai on reunir-se i fer les seves activitats. “Malauradament
hi ha dones que encara avui no tenen llibertat –diu la presidenta, l’Encarna- i també n’hi ha moltes que no tenen ni
temps ni tampoc un espai per a elles”. “Jo no estic per anar al Casal d’Avis, ni tampoc amb els joves, aleshores què
podia fer?”.
Des del seu naixement, doncs, l’Associació de Dones de Masquefa ha volgut ser un espai on les dones de la vila
i els municipis de l’entorn poguessin gaudir del seu temps lliure, passar-s’ho bé, aprendre, relacionar-se amb altra
gent, i, així, crear relacions entre les diferents dones del poble. Avui participen en les activitats que organitza l’entitat
dones de diferents edats, ideologies i feines, des de treballadores fins a jubilades, passant per empresàries, estudiants
o aturades. L’Associació de Dones de Masquefa “és apolítica”, explica l’Encarna. També fuig del que ella anomena
‘feminisme radical’. “Treballem per a la dona i per a la igualtat; perquè no se’ns oblidi, perquè es recordin de nosaltres
de la mateixa manera que es recorden d’ells”. L’entitat ha estat des del primer moment oberta a la participació dels
homes.
L’Associació de Dones de Masquefa organitza diverses activitats formatives i també lúdiques.“Les dones, especialment
les que són mares, sempre estan ocupades; tenen temps per a tota la família però moltes vegades no pensen en
elles”. A l’entitat les dones poden participar d’activitats com ara tallers de risoteràpia i reflexoteràpia, aprendre a
ballar la dansa del ventre o fer sessions de pilates, entre altres. Per a la nova temporada estudien organitzar tallers de
manualitats, aeròbic, sevillanes, flamenc, dansa clàssica, castanyoles, poesia o xerrades.
Aquestes activitats van més enllà de la pura formació o el passar-s’ho bé.També són una manera que les participants
puguin establir llaços d’amistat, compartir experiències, consultar dubtes o sentir-se recolzades davant problemes que
els puguin sorgir en el dia a dia”. L’entitat, doncs, presta també atenció a les dones i les seves diverses necessitats.
L’Associació de Dones de Masquefa s’implica també en la vida social del municipi.Així, per exemple, aquest Sant Jordi
va posar una parada al carrer i pel Dia Internacional de la Dona va col·laborar en el popular sopar de dones. També
fa treballs de manualitats per encàrrec.

“L’entitat anima totes les dones a participar en les seves
activitats i trobar-hi un espai on gaudir del temps lliure
passant-s’ho molt bé, aprendre i compartir experiències”

