
MASQUEFA

Setembre 2010 ·  núm. 30

batega
Revista municipal

ALDI ja treballa 
des de Masquefa

Tornada a l’escola, 
amb els deures fets

El CTC, 
LABORATORI DE 

CODIS QR



MASQUEFA batega     2

Segona Comissió 
de cartells per a 
les festes locals

S’obre el termini per constituir 
una segona Comissió de treball 
per al Concurs de cartells de 
festes locals. La comissió ha d’estar 
en marxa el novembre per poder 
tenir escollits els cartells festius de 
l’any 2011abans d’acabar aquest 
2010. 
Des de la revista d’informació 
municipal i vilatana ‘Masquefa 
Batega’ fem una crida a tothom que 
vulgui participar en aquesta segona 
comissió de treball. Les persones 
interessades podeu posar-vos 
en contacte amb la regidoria de 
Participació Ciutadana, a l’Àrea de 
Serveis Personals de l’Ajuntament 
de Masquefa, durant tot el mes 
d’octubre, de dilluns a divendres, 
de 10h a 14h. També podeu trucar 
al 93 772 78 36 (Ext.3). 
Us hi esperem!

El Servei d’Integració 
Laboral (SIL) de 
Masquefa amplia els 
dies d’atenció als 
usuaris i usuàries a 
causa de l’increment 
de sol·licituds. A partir 

d’ara el servei atén dos matins al mes: el dimarts i dijous de la tercera setmana. 
El SIL obre de 9h a 15h al Centre Tecnològic Comunitari (avinguda Catalunya, 60).  
Les persones interessades han de demanar cita prèvia al 93 772 78 28.
El SIL s’adreça específicament a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat, 
física, psíquica o sensorial, per ajudar-les a trobar feina i vetllar per la seva inserció 
al món laboral. Es tracta d’una iniciativa conjunta de l’Ajuntament i la Fundació 
Privada ECOM. Els tècnics del Servei d’Integració Laboral realitzen 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 
es troba al Centre Tecnològic Comunitari, un espai de treball i atenció idoni per 
als professionals i usuaris i usuàries. El CTC disposa de pioner material tecnològic 
adaptat per a persones amb qualsevol tipus de discapacitat. 

Edita: Ajuntament de Masquefa. Fotografies: Arxiu Municipal. Impressió: Casgrafic, SL.  
Tiratge: 4.000 exemplars.  Imprès en paper ecològic. Dipòsit legal: B-1994-2008

SABÍEU QUE...

EL SERVEI D'INTEGRACIÓ LABORAL (SIL) 
AMPLIA ELS HORARIS D'ATENCIÓ

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 
A LA DONA 636 365 631

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 MASQUEFA II 93 772 66 48

ESCOLA VINYES VERDES 93 772 76 27
FARMÀCIA                               93 772 53 01
FECSA 902 536 536
FERROCARRILS 
CATALANS 93 205 15 15

GUARDIA CIVIL 062
HISENDA (Igualada) 93 804 65 61
HISPANO IGUALADINA             93 804 44 51
HOSPITAL (Martorell) 93 774 20 20
INEM (Martorell) 93 775 10 62
INFORMACIÓ GENERAL  012
JEFATURA TRÀNSIT (BCN)        93 298 65 00
JUTJAT DE PAU 93 772 57 57
LLAR INFANTS MUNICIPAL 
FRANCESC MATA I SANGHÉS 93 772 50 24

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

• No enceneu els llums si no és 

imprescindible

• Aprofiteu al màxim la llum natural

• Si és possible, enceneu els llums 

per àrees
• Apagueu els llums de les zones 

que no s’usin habitualment

• Recordeu a les últimes persones 

que marxin de l’empresa que 

apaguin els llums

• La temperatura òptima en els 

termòstats és de 23-25 graus a 

l’estiu i de 20-22 a l’hivern.

• Apagueu els sistemes de 

climatització en recintes d’ús 

poc freqüent: sales de reunions, 

magatzems, arxius...

• Manteniu lliures d’obstacles els 

radiadors i les sortides d’aire per 

garantir un funcionament eficient

• Apagueu l’ordinador i la pantalla 

en acabar la jornada laboral

• Eviteu els dispositius elèctrics 

particulars
• Descarregueu els carregadors 

quan no s’utilitzin

Estalvi energètic a 
l’empresa
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EL CTC, LABORATORI DE CODIS QR

ACTUALITAT

El codi QR és un codi de barres en dues 
dimensions capaç d’emmagatzemar una gran 
quantitat d’informació, com ara text, direccions 
web, vídeos, àudios, fotografies o pictogrames. 
Els QR es descodifiquen de manera ràpida 
i senzilla, ja que es capturen amb un telèfon 
mòbil amb càmera i es desxifren amb una 
aplicació instal·lada al mateix telèfon. Per tant 
n’hi ha prou amb fotografiar les etiquetes que 
contenen codis QR per accedir en un instant 
a la informació. Així, per exemple, si una 
persona gran pren medicació, situant un codi 

QR en el medicament pot saber-ne la 
prescripció mèdica i les seves possibles 
contraindicacions. Però aquesta és 
només una de les infinites possibilitats 
que obre aquest nou món tecnològic.
L’ús de codis QR és especialment útil per 
ajudar les persones grans i les persones 
amb discapacitat a accedir a la informació, 
a relacionar-se amb l’entorn, a adaptar-se 
al seu lloc de treball, a augmentar la seva 
autonomia i, en definitiva, a fer front a la 
realitat quotidiana. 
Precisament la prova pilot del Projecte 
SPQR que acollirà el Centre Tecnològic 

Comunitari té com a objectiu crear nous continguts en codi QR 
destinats especialment a la gent gran i que, aplicats en etiquetes, 
puguin guiar-los en la seva vida quotidiana.
Els tècnics del CTC crearan nous continguts QR i aquests els 
provaran les persones grans que fan el curs d’informàtica que 
organitza el centre. 
El CTC es dotarà amb tots els mitjans necessaris per al 
desenvolupament del projecte, inclosa una dotació econòmica 
per part de la Fundació Orange.
El desenvolupament tecnològic del Projecte SPQR compta amb 
el suport del ‘Plan Avanza2’ del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç. En el projecte hi participen diverses organitzacions que, 
com en el cas de Masquefa, crearan nous continguts QR per a 
col·lectius específics.

El Centre Tecnològic Comunitari de Masquefa participa en un pioner projecte d’investigació 
de la Fundació Orange i l’empresa BJ Adaptacions (Projecte SPecial QR) que pretén 
afavorir la integració de la gent gran i les persones amb discapacitat a la Societat de la 
Informació mitjançant la utilització dels codis QR. Al CTC es crearan i es provaran nous 
continguts en codi QR adreçats especialment a la gent gran i que contribuiran a fer-los 
més fàcil el seu dia a dia. L’Ajuntament, BJ Adaptacions i Fundació Orange han signat un 
conveni per a fer realitat el projecte

Les infinites possibilitats que proporcionen 
els codis QR són especialment útils per 
ajudar la gent gran i les persones amb 

discapacitat en les activitats del dia a dia

Els codis QR emmagatzemen una gran 
quantitat d’informació que pot capturar-se 
i desxifrar-se de manera ràpida i senzilla 
mitjançant un telèfon mòbil amb càmera  



MASQUEFA batega     4

ACTUALITAT

ALDI INICIA L’ACTIVITAT A MASQUEFA
Només un any i tres dies després de posar la primera pedra, la multinacional alemanya 
ALDI Supermercats va començar aquest 13 de setembre l’activitat al nou centre logístic 
de Masquefa, des d’on ja distribueix a 13 províncies i 65 botigues del terç nord de l’estat.

En les noves instal·lacions del polígon 
del Clot del Xarel·lo hi treballa des 
d’aquest setembre la plantilla que s’ha 
traslladat des de la planta d’ALDI a 
Montornès del Vallès i també els primers 
masquefins i masquefines contractats 
per la multinacional. ALDI Supermercats 
intensifica ara el procés de selecció de 
personal per anar ampliant gradualment la 
plantilla, procés en què tenen prioritat els 
masquefins i masquefines. 
Des de Masquefa ALDI vol abordar la 
seva expansió a Catalunya, per a la qual 
espera continuar comptant amb el suport 
institucional i necessita l’arribada de 
noves i necessàries infraestructures com 
el Quart Cinturó.
El centre logístic de Masquefa, el tercer 
d’ALDI en funcionament a tot l’estat, és resultat d’una inversió 
de 58 milions d’euros per part de la multinacional alemanya. 

El centre compta amb un magatzem 
de gran capacitat, 32.000 metres 
quadrats i 14.000 més d’ampliables, 
que en aquests moments té ja 69 molls 
operatius. En destaca especialment el 
sistema d’emmagatzematge amb càmeres 
frigorífiques amb diferents nivells de fred 
en funció del tipus de producte. També les 
oficines, situades en un edifici de 3.000 
metres quadrats, estan en marxa. 
En total el centre logístic d’ALDI ocuparà 
fins a 97.000 m2, en un emplaçament 
que ha estat expressament construït 
per a donar resposta a les seves 
necessitats específiques. Les instal·lacions, 
especialment dissenyades per a reduir al 
màxim el seu impacte en l’entorn i garantir 
la integració en el paisatge, destaquen per 

l’ús d’energies renovables.
L’arrencada d’ALDI és una excel·lent notícia per a Masquefa i 
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Més de 7.000 
supermercats 
en 18 països
ALDI és una empresa líder en el sector de la distribució. 
Actualment disposa de més de 7.000 supermercats, la meitat 
dels quals a Alemanya, on el 85% de les llars compren en les 
seves botigues. L’empresa està present en 18 països: Austràlia, 
Àustria, Bèlgica, Dinamarca, França, Alemanya, Gran Bretanya, 
Grècia, Hongria, Irlanda, Luxemburg, Holanda, Polònia, Portugal, 
Eslovènia, Espanya, Suïssa i els Estats Units. A l’estat espanyol 
continua en expansió i en l’actualitat ja compta amb 230 
supermercats.
ALDI la van fundar el 1946 els germans Karl i Theo Albrecht. La 
seva mare havia obert una botiga d’ultramarins el 1913 a Essen 
i els germans van agafar les regnes del negoci ofertant una 
reduïda gamma de productes a preus molt mòdics. Creaven 
així una nova fórmula comercial: les botigues de descompte 
o superdescompte. La multinacional no s’ha apartat mai 
d’aquesta exitosa filosofia. El seu lema, “La qualitat més alta, 
al preu més baix” és el millor exemple de la seva voluntat de 
satisfer el client i aconseguir que els preus baixos es tradueixin 
en estalvi per a les seves butxaques.

L’Ajuntament contracta unes 
altres 5 persones en atur 
L’Ajuntament de Masquefa contractarà unes altres 5 
persones que es troben en situació d’atur mitjançant el 
pla d’ocupació que li va concedir el Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC). En l’actualitat aquest pla ja proporciona 
feina a 10 persones, i ara s’incrementarà amb 5 més, les quals 
realitzaran tasques de rehabilitació i millora d’equipaments 
municipals en la Brigada Municipal. A aquestes persones se 
les contracta fins al 30 de gener i, a més, fan 70 hores de 
formació, concretament un curs de prevenció de riscos 
laborals que els dóna l’oportunitat d’obtenir la Targeta 
professional de la construcció de la Generalitat.

El 3 d’octubre, quarta edició 
de Les Botigues al Carrer
El diumenge 3 d’octubre tindrà lloc una nova edició de Les 
Botigues al Carrer, que es farà de les 10 del matí a les 3 de 
la tarda. Les botigues i comerços s’instal·laran a l’avinguda 
de la Línia, entre els carrers Rogelio Rojo i Santa Clara. En 
les tres edicions precedents Les Botigues al Carrer han 
obtingut un extraordinari èxit de participació, amb gairebé 
una trentena de comerços i un miler de visitants, i també 
de vendes. La iniciativa vol ajudar el comerç local a donar 
a conèixer els seus productes i serveis en una jornada 
especial on es pot combinar les passejades i les compres.

el conjunt de l’Anoia, una de les comarques més afectades per 
la crisi. A més de la creació de nous llocs de treball, la seva 
arribada es tradueix en una important generació de riquesa 
en el territori, ja que la multinacional traslladarà a Masquefa 
aquest mateix octubre la seva Raó Social i la Central de 
Compres Nacional..
La implantació d’ALDI és resultat de la col·laboració entre 
el sector públic i el privat. En aquest sentit, la multinacional 
alemanya agraeix les facilitats que ha trobat en la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Masquefa. De fet l’arribada 
d’aquesta empresa capdavantera del sector de la distribució 
és fruït de les gestions fetes per l’actual i l’anterior equip 
de govern de Masquefa, amb el suport d’Invest Catalonia –
ACC1Ó, organisme de la Generalitat especialitzat en l’atracció 
d’inversió a Catalunya, així com de la iniciativa dels promotors 
privats que han impulsat el nou polígon. 
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Classes post part
Els dies 30 d’Agost i 6 de Setembre s’han reunit les mares, 
pares i nadons nascuts entre el maig i el juliol d’aquest any 
per portar a  terme les classes post part. En aquestes classes, 
guiades per la llevadora Marisa, han pogut compartir les 
primeres experiències d’aquesta nova etapa de les seves vides.  
Els noms dels nadons són: Marina, Martina, Aina, Júlia, Marc i Otto.

Subvencions de la Xarxa 
de Ciutats Saludables
La Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables ha concedit a l’Ajuntament 
dues subvencions, amb un import total d’11.343 euros, per a 
actuacions relacionades amb la promoció i la protecció de la salut 
i el benestar dels vilatans i vilatanes. Concretament l’Ajuntament 
ha aconseguit un ajut de 5.000 euros per a l’eliminació de diverses 
barreres arquitectòniques al municipi i un altre de 6.343 euros per 
al finançament del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç (CDIAP) que l’associació Apinas té en marxa a Masquefa 
amb el suport de l’Ajuntament. Aquest centre ofereix atenció 
gratuïta als infants de 0 a 6 anys i a les famílies preocupades per 
algun aspecte del desenvolupament dels seus fills.
La Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, constituïda l’any 1988, 
és una secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 
(FEMP), a la qual està adherida l’Ajuntament masquefí. Es tracta 
d’un moviment municipal que segueix els principis del projecte 
“Healthy Cities” de l’Organització Mundial de la Salut. L’activitat 
de la RECS està dirigida a la promoció i protecció de la salut i del 
benestar dels ciutadans. 

Ajuts per a redactar el PAUM 
i catàlegs de masies i béns
L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció de 30.000 euros de la 
Generalitat per a la redacció del Pla d’Actuació Urbanística Municipal 
(PAUM). El Govern català ha concedit també a Masquefa un ajut de 
7.795 euros per a fer un catàleg de masies, i 10.000 per a un catàleg 
de béns a protegir.
El PAUM prioritza i programa les accions de planejament que s’han 
de desenvolupar a llarg dels sis anys vinents en el municipi. Conté les 
polítiques municipals en l’àmbit del sòl i l’habitatge, amb les previsions 
i compromisos que es volen assumir pel que fa a la reforma i la millora 
urbanes, els equipaments i la generació d’activitat econòmica. El PAUM 
és un complement del Pla d’Ordenació Urbana Municipal, actualment 
en fase de redacció. El catàleg de masies permetrà comprovar 
l’estat, classificar, protegir i estudiar els possibles aprofitaments de la 
quinzena de cases d’aquestes característiques que hi ha a Masquefa. 
El catàleg de béns públics classificarà el patrimoni arquitectònic i 
espais com places, fonts i paratges naturals per a protegir-los.

En aquesta ocasió no va poder ser. Però l’Ajuntament vol fer un 
agraïment als centenars de masquefins i masquefines que van votar 
la candidatura del CTC als premis d’accessibilitat Romper Barreras, 
iniciativa que guardona projectes creatius d’arreu de l’estat que, 
com el centre masquefí, aposten per la tecnologia com a eina per 
a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. 
Nombrosos vilatans i vilatanes van implicar-se en la votació popular 
en línia i van connectar-se a la pàgina web dels premis per votar pel 
CTC entre la trentena de candidats amb què va competir.
Finalment, però, la votació popular va premiar, en l’apartat de 
projectes col·lectius, dues iniciatives promogudes per entitats amb 
gran capacitat de mobilització. 

El primer premi va ser per al col·legi Àngel de la Guarda d’Oviedo 
i els mitjans que posa a disposició dels alumnes amb discapacitat 
perquè puguin dur a terme les activitats bàsiques i quotidianes que 
farien els alumnes sense discapacitat. I el segon premi per al projecte 
“Un mundo sin barreras” d’ASPACE (Confederació Espanyola de 
Federacions i Associacions d’Atenció a les Persones amb Paràlisi i 
Afins) de Barcelona.
El Consistori també agraeix la col·laboració de tots els voluntaris 
(adults, joves, infants, entitats, comerços, escoles, l’institut, llars 
d’infants, personal de l’Ajuntament i usuaris i usuàries del CTC) 
que van participar en l’elaboració del vídeo sobre el CTC que es 
va presentar als premis.

NOTÍCIES

Gràcies pel vostre suport en els Premis Romper Barreras
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L’Ajuntament de Masquefa ha 
completat una important actuació 
a Can Quiseró que ha consistit en 
asfaltar de nou tots els carrers de 
la urbanització, molts dels quals es 
trobaven en mal estat. L’actuació no ha 
comportat cap despesa ni al Consistori 
ni als veïns i veïnes, gràcies a l’acord 
al qual l’Ajuntament va poder arribar 
amb els promotors del nou pol·lígon 
del Clot del Xarel·lo, que han finançat 
els treballs.
D’altra banda, al Maset també s’ha 
asfaltat el carrer d’Igualada, que 
presentava importants desperfectes. 

A més, un equip de la brigada de 
l’Ajuntament treballarà regularment 
en aquesta urbanització per anar 
arreglant els desperfectes en la resta 
de carrers mentre no comencin les 
obres d’urbanització, que en seran la 
solució definitiva.
En l’actualitat l’Ajuntament ja ha 
redactat el projecte d’urbanització 
i ultima els detalls de la modificació 
puntual del Pla General. L’actual 
planejament urbanístic defineix unes 
zones verdes col·locades en parcel·les  
avui ja edificades. Amb la modificació 
s’aconsegueix traslladar aquestes 

zones verdes a terrenys que no estan 
edificats, mantenint així les edificacions 
fetes, i a la vegada garantint uns espais 
lliures de qualitat. 
Una vegada feta la modificació puntual 
s’aprovarà el Pla de reparcel·lació, que 
s’està elaborant, procés mitjançant el 
qual es distribueixen proporcionalment 
a la superfície del terreny de cada 
propietari totes les despeses 
d’urbanització. Un cop enllestida la 
reparcel·lació tot estarà a punt per 
a l’inici de les obres. El Consistori es 
reunirà amb els veïns per decidir quan 
i com es fan les obres.

Adéu a la perillosa cruïlla de La Beguda

La Beguda Alta s’ha acomiadat aquest 
estiu d’un gran maldecap i un problema 
històric: el de la perillosa cruïlla de la 
carretera B-224z que dóna accés a 
l’escola vinyes Verdes i a la urbanització 
El Turó. Per posar el punt i final al risc 
que comportava aquest encreuament, 
la Mancomunitat de la Beguda Alta hi 
ha fet una nova cruïlla elevada. El fet 

que sigui elevada obliga els conductors 
a reduir la velocitat, ja que es tracta 
d’un tram recte i de bona visibilitat 
i al qual alguns vehicles arribaven a 
velocitats de fins a 80 km/h. 
La nova cruïlla elevada incorpora 
també dos passos de vianants per a 
garantir la seguretat de les nombroses 
persones que creuen la carretera per 

accedir a l’escola o la urbanització, així 
com nova senyalització horitzontal. 
També s’hi ha instal·lat nous fanals per 
millorar la visibilitat a la nit. 
L’actuació ha estat finançada 
íntegrament amb una subvenció de 
137.000 euros de la Diputació de 
Barcelona, organisme que també va 
redactar-ne el projecte.

Un nou pas elevat resol el conflictiu 
encreuament de davant l’escola i garanteix 
la seguretat de vianants i conductors

L’actuació, executada per la Mancomunitat, 
l’ha finançat íntegrament la Diputació de 

Barcelona amb 137.000 euros

Millores als carrers de Can Quiseró i el Maset

NOTÍCIES



El PEV necessita les teves propostes

El 12 de setembre la Festa del Raïm va retornar Masquefa al 
passat durant unes hores per recordar els seus orígens pagesos 
i la importància que la vinya havia tingut en l’economia local. 
Nombrosos vilatans i vilatanes esperaven l’arrencada dels 
carros que, com es feia antigament, havien de transportar les 
portadores amb el raïm fins a la trepitjadora situada a la plaça de 
l’Estació. Alguns nens i nenes van enfilar-se en els quatre carros 
que, tibats pels cavalls, van recórrer el carrer principal. Un cop 
a la plaça una trepitjada popular va recordar als més grans, i 
descobrir als més petits, com es feia el 
most antigament. L’Alzinar va sumar-se 
a la festa amb un intercanvi de plaques 
de cava, un concurs de tast de vins 
ecològics i un concert d’havaneres amb 
Arrels de la Terra Ferma. L’Ajuntament 
agraeix la col·laboració a Protecció 
Civil, ADF, Carros i Cavalls d’Antoni 
Malet de Sant Llorenç d’Hortons, Pere 
Aloy i Explotacions Agrícoles Junyent.
Però, per què celebrem la Festa del Raïm? 
Quan i com va néixer? L’historiador 
Xavier Pérez i Fornés, n’ha documentat els orígens a través de 
la memòria oral col·lectiva:

“Masquefa havia sigut un poble pagès, des dels seus orígens, i la vinya la 
font de riquesa més important dels seus pobladors fins al S.XX. El mes de 
setembre recollia l’esforç i les angúnies de tot l’any. La gent que depenia 
del cultiu dels ceps rebien aquest mes amb molta il·lusió, era un mes clau 
per l’economia del pagès i Masquefa es mobilitzava de dalt a baix, tothom 
uns dies abans posava a punt els estris que servien per fer la recollida 
del raïm, es netejaven i rentaven els cups, es construïen els garbons (feixes 
de branquillons que servien com a filtre del most), es repassaven les eines, 
portadores, caparons, maçons, cistells veremadors, falçons, tisores, etc... tot 
havia d’estar a punt per la collita, com cada any. L’ambient era extraordinari, 
perquè arribaven els collidors forans sobretot de l’Aragó, del Berguedà i de 
Castelló, cada casa els acollia d’un any per l’altre i ja eren com de la família. 

La solidaritat es feia evident entre els pagesos que tenien vinyes més petites 
i les famílies s’ajudaven a collir-les unes amb les altres. Els cavalls i els carros 
ocupaven els camins i la flaire del raïm que omplia els cups de les cases era 
present a tot el poble. 
Les manifestacions festives dels pobles sovint estan relacionades en la 
manera de guanyar-se la vida dels seus habitants. La festa és l’expressió 
lúdica de les activitats socioeconòmiques i amb aquest esperit sorgeix la 
1ª festa del raïm de Masquefa. Començava la dècada dels seixanta i una 
nova entitat cultural i recreativa batejada amb el nom de l’Alzinar havia 
nascut feia l’any 1959 com alternativa a les propostes de les institucions 

del moment. La primera junta d’aquesta entitat 
va proposar organitzar un sopar de carmanyola 
per tot el poble al bosc de l’Alzinar en el temps 
de la verema. Dit i fet, i amb molta voluntat 
es van posar a treballar perquè els assistents 
tinguessin llum, la feina no era fàcil ja que 
s’havia de portar la suficient energia elèctrica 
des de l’antiga granja de pollastres que hi havia 
a l’actual carrer Bonavista fins al bosc. La idea 
era encendre unes bombetes i connectar un 
tocadiscs perquè en Jaume Mas “de Cal Daniel” 
li donés vida, amb música de l’època. El nostre 
veí, Lluís Esteve, encara recorda la feinada que 

van tenir aquell any per deixar-ho tot a punt. El vi, evidentment tampoc podia 
faltar, i no faltava, perquè en Joan Monsó de Can Massana en donava tot 
el que calia i es conservava tota la vetllada fresc en portadores carregades 
de glaçons de gel. La festa va ser tot un èxit i així es va celebrar durant uns 
anys al bosc de l’Alzinar.
La construcció de la pista a la plaça de l'Estació va portar noves expectatives, 
i la festa es va traslladar del lloc d’origen a la pista, on es va continuar 
celebrant el sopar de carmanyola durant uns anys. Les dècades dels anys 80 
i 90 van portar modificacions a la festa i va incorporar la màquina per fer la 
trepitjada popular amb el raïm que portava el Pere Aloy amb el seu tractor. 
Des de l’any 2002, el raïm de Masquefa es portat a la trepitjadora de la 
plaça de l’Estació per la cercavila de carros i cavalls. Malgrat la interrupció 
de la festa de manera intermitent durant alguns anys, la Festa del Raïm ha 
contribuït a preservar la identitat pròpia d’un poble pagès des dels seus 
orígens i és un homenatge a la memòria col·lectiva”.

El PEV torna de l’estiu per compartir novament la tasca 
d’educar amb totes les famílies, veïns, infants, joves, adults, 
gent gran, entitats, AMPAs, escoles... de Masquefa. El Projecte 
Educatiu de Vila vol continuar transmetent la idea que educar 
és responsabilitat de totes les vilatanes i els vilatans, una 
responsabilitat col·lectiva que no podem defugir.
"Per educar un infant és necessari tot un poble, tota una ciutat, 
i ens eduquem al llarg de la nostra vida".
Eduquem i ens eduquem. Ensenyem i aprenem. Donem i 
rebem. I ho fem mitjançant el coneixement, l'experiència, les 
conviccions i ideals, els sentiments... Masquefa és i vol ser en 
el futur una vila educadora. Partint de la certesa que tots i totes 

podem educar, digueu-nos, de la forma més breu possible (millor 
dues frases que tres) quin aspecte fa (o ha de fer) de Masquefa 
una vila més educadora. Aquí teniu algunes de les reflexions que 
ja ens han fet arribar:
"Una buena educación es la mejor herencia"
"Avui tots som conscients que l'escola no està sola educant"
"Dir ‘Bon dia!’ al teu veí no costa res i és educatiu"
Podeu enviar-nos les respostes a pevmasquefa@masquefa.net 
o a l’Àrea de Serveis Personals (C/ Crehueta, 33) de dilluns a 
divendres de 9h a 14h.
+ informació: Oficina Tècnica (93 772 78 36)
(pevmasquefa@masquefa.net)

Masquefa, una vila per viure; Masquefa, una vila amb tradició

La Festa del Raïm: Masquefa retorna als orígens
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Exposició de manualitats
El dissabte 18 de setembre la Sala Polivalent va acollir una exposició amb 
els treballs manuals que al llarg de l’any fan les participants als cursos 
de l’Associació de Veïns de Can Quiseró, les associacions culturals del 
Maset i Can Parellada, i l’Associació de Dones de Masquefa. Nombroses 
persones van visitar la mostra. L’activitat la va organitzar l’Associació de 
Veïns de Can Quiseró amb el suport de les altres entitats participants i 
l’Ajuntament. Els visitants van lloar la qualitat del treballs, com ara pintures, 
punt de creu o brodats. Amb aquesta exposició les urbanitzacions van 
voler donar a conèixer al centre de Masquefa la tasca que fan i, a la vegada, 
animar els vilatans i vilatanes a participar en els cursos.

Diada a ritme de sardanes

Masquefa va commemorar l’11 de Setembre amb una 
ballada de sardanes amb la Cobla Mediterrània que va reunir 
nombrosos vilatans i vilatanes a la plaça de l’Estació. La ballada 
va cloure amb el cant conjunt, per part de tots els presents, 
de Els Segadors.

NOTÍCIES

Trobada de puntaires

Més de 200 puntaires van assistir el 18 de setembre a la trobada 
organitzada a Masquefa per mostrar-hi els seus laboriosos 
treballs. La Sala Polivalent va omplir-se de puntaires masquefines 
i d’altres procedents d’Olesa, Vilafranca, Vallbona, Piera, Cornellà, 
Barcelona, Martorell, Sant Pere de Riudebitlles, Gelida, Vilanova i 
la Geltrú, el Prat, Sant Esteve Sesrovires, Tous o Capellades. 

Estiu de Festes Majors
Agost i setembre són mesos de Festa Major a Masquefa. Can 
Quiseró, El Maset, Can Parellada i La Beguda han aprofitat l’estiu per 
celebrar les seves festes grosses, i el temps, malgrat alguna amenaça, 
s’hi ha sumat. L’elevada participació ha estat el denominador comú 
en tots quatre casos. 
Can Quiseró va tancar  a l’agost la Festa Major amb el sopar 
popular i el ball, que van reunir 450 persones. Al Maset un programa 
continuista va engrescar grans i, sobretot, petits. Els infants van ser 
els autèntics protagonistes i van gaudir d’un inflable, un escalèxtric, 
jocs de taula i de cucanya, pallassos, concursos de dibuix i una 
xocolatada. El sopar popular va ser l’activitat que va reunir més gent. 
També  a Can Parellada els veïns i veïnes van reunir-se al voltant de 
la taula, en dues ocasions. A més van gaudir d’actuacions musicals 
i balls, una macrodiscoteca o una exhibició de twirling. També els 

infants van tenir el seu dia, amb tota una jornada d’activitats. A la 
Beguda van triomfar els actes de sempre. Begudencs i begudenques 
van gaudir de la tradicional mostra de tast, el sopar de pa amb 
tomàquet i l’espectacle de varietats, la discomòbil o la cercavila. Una 
zona multimèdia i un parc lúdic van entretenir joves i infants. També 
es va fer la missa, les sardanes, el ball i el castell de focs.

L’Associació de Veïns de Can Quiseró ha organitzat una nova 
sortida conjunta amb la resta d’urbanitzacions. Aquesta serà la 
primera sortida de tot un cap de setmana. Tindrà lloc els dies 6 
i 7 de novembre i es visitarà la turística localitat empordanesa 
de Roses i el poble francès de Cotlliure, on es troba enterrat 

Antonio Machado. El primer dia es visitarà Roses i es gaudirà d’un 
sopar i un ball a l’hotel. L’endemà es farà un recorregut pel centre 
de Cotlliure i el seu castell. El preu de l’excursió és de 85 euros 
per als socis i 100 per als no associats. Les inscripcions es poden 
fer fins al 24 d’octubre.

Cap de setmana a Roses i Cotlliure
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ACTUALITAT

1.663 alumnes d’entre 0 i 16 anys han començat aquest 
setembre el nou curs escolar a Masquefa i La Beguda Alta, 54 
més que l’any passat i 111 més que fa dos anys. 
La població escolar continua creixent, però al mateix temps la 
feina feta els darrers anys dóna fruïts i la vila ja s’apropa a la 
desitjada estabilitat en el panorama educatiu, gràcies a l’entrada 
en funcionament de nous centres i les millores fetes en els ja 
existents.
D’aquest nou curs 2010/2011 destaca la posada en marxa 
de l’ampliació de la Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i 
Sanghés, a la Beguda Alta, que, amb una inversió de 385.000 
euros, ha permès doblar la seva capacitat i arribar a les 61 
places. Aquest equipament i l’altra llar d’infants, l’Escola Bressol 
Municipal La Baldufa, garanteixen que cap nen i nena no es 
quedi sense plaça.
En aquest nou curs l’Escola El Turó i l’Escola Font del Roure ja 
disposen, per primera vegada, de 2 línies completes (amb dos 

cursos des de P3 fins a 6è de primària).
S’hi suma també l’Escola Masquefa II, que ja va obrir portes el 
curs passat i que aquest any ofereix cursos des de P3 fins a 3r 
de primària. El centre s’ha ampliat amb un cinquè mòdul.
A més, l’Ajuntament ha fet durant l’estiu importants millores 
als centres educatius ja existents. En total el Consistori hi ha 
invertit més de 18.000 euros. El nou curs ha arrancat també amb 
la confirmació que aquest mateix mes d’octubre començaran 
les obres del nou institut de Masquefa, amb un pressupost de 
5.200.000 euros,  i l’adjudicació de les obres del nou edifici de 
l’Escola Masquefa II per més de 3 milions d’euros.
Dels 1.663 alumnes que estudien a Masquefa, 181 fan primer 
cicle d’educació infantil (127 a l’escola bressol La Baldufa i 54 a 
la llar d’infants Francesc Mata i Sanghés), 1.127 fan segon cicle 
d’educació infantil i primària (433 a l’Escola Font del Roure, 
422 a l’Escola El Turó, 144 a l’Escola Masquefa II i 128 a l’Escola 
Vinyes Verdes de La Beguda), i 355 estudien secundària a la SES. 

TORNADA A L’ESCOLA
AMB ELS DEURES FETS
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Comencen les obres del nou institut i s’adjudiquen les de l’Escola Masquefa II

El conseller d’Educació de la Generalitat, Ernest Maragall, 
inaugurava el 22 de setembre la Llar d’Infants Municipal Francesc 
Mata i Sanghés de la Beguda Alta. El centre estrena aquest curs 
una ampliació que li ha permès doblar la capacitat. Ha passat de 
2 aules i 30 places a 4 aules i 61 places L’ampliació ha consistit en 
la creació d’una nova planta baixa amb dues aules de 45 metres 
quadrats, amb banys, vestuari i magatzem. També s’hi ha fet una 
nova sala polivalent i una altra per a usos múltiples. 
Els treballs d’ampliació han comptat amb dues subvencions de la 
Generalitat de Catalunya amb un import total de 255.000 euros, 
així com una subvenció de la Diputació de Barcelona de 130.000 
euros. Amb aquests ajuts s’ha finançat íntegrament l’actuació.
 La llar d’infants va obrir portes el 2008 per resoldre una 
històrica assignatura pendent, ja que fins aleshores les famílies 
de la Beguda havien de portar els fills a d’altres municipis. 
Durant la inauguració, l’alcalde de Masquefa i president de la 
Mancomunitat de La Beguda, Xavier Boquete, va lliurar a Ernest 
Maragall una carta que exposava la problemàtica de La Beguda. 
En aquest nucli de població hi ha dos centres educatius: l’escola 
Vinyes Verdes, situada en terme de Sant Llorenç d’Hortons, 
depèn dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques, mentre 
que llar d’infants es troba al terme de Masquefa i pertany als 
Serveis Territorials de la Catalunya Central. Aquesta realitat 

comporta nombroses “situacions sense cap ni peus”.
Així, per exemple, les famílies de La Beguda es troben que un 
fill que vagi a l’escola d’aquest nucli tindrà la setmana blanca en 
dates diferents al germà que va a l’institut de Masquefa. A més, 
a l’escola Vinyes Verdes les beques de menjador les gestiona el 
Consell Comarcal de l’Anoia, quan es troba al terme de Sant 
Llorenç d’Hortons, els ajuts individuals de transport el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès i els serveis informàtics depenen de 
la Catalunya Central. Però hi ha encara molts més exemples. El 
conseller Maragall va comprometre’s a estudiar la situació.

Aquest estiu l’Ajuntament ha invertit 18.332 euros en importants 
millores als centres educatius. A l’Escola Font del Roure s’ha 
pavimentat l’entrada i s’ha fet un nou aparcament per a millorar 
l’accés. A l’Escola El Turó s’han pintat aules, despatxos i passadissos, 
s’han rehabilitat els serveis, s’han millorat les línies telefòniques 
i la xarxa d’informàtica, s’han reparat les portes, s’ha actuat en 
els patis i s’ha acabat la reforma de l’antiga casa del conserge, 
comptant ara amb una sala de mestres, una aula per a l’acollida del 
matí i un despatx per a l’AMPA. També l’Escola Bressol Municipal 
La Baldufa ha estat objecte de millores: s’hi ha pintat, s’hi ha fet 
millores en la ventilació i modificacions a les zones d’aigua de 
dues aules, s’han equipat les aules amb suros, s’ha actuat en el 
servei de subministrament d’aigua i s’han arreglat els patis. 

385.000 euros per ampliar la llar d’infants de La Beguda

Més de 18.000 euros per millorar les escoles i les llars d’infants

Aquest octubre començaran les obres del nou institut de 
Masquefa, segons que va confirmar el conseller Ernest Maragall. 
La previsió és que el nou centre obri portes el setembre que 
ve, coincidint amb l’inici del curs escolar 2011-2012. Les obres 
compten amb un pressupost de 5.200.000 euros i GISA les ha 
adjudicat a l’empresa Corsan Corvian. El nou edifici de la SES 
tindrà 4 línies d’ESO i capacitat per a 480 alumnes de 12 a 16 
anys. La previsió és que en el futur ofereixi estudis de Batxillerat 
als estudiants de 16 a 18 anys. Es farà a l’esplanada del costat 
del CRARC), on es construirà també el nou edifici de l’escola 
Masquefa II. Precisament la Generalitat ha adjudicat el 23 de 
setembre a l’empresa Constructora de Calaf la construcció del 
nou edifici de l’Escola Masquefa II per un import de 3.016.203 
més IVA. Les obres tenen un termini d’execució d’11 mesos.
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NOTÍCIES

Masquefa va donar el 12 de setembre el tret de sortida al Festival 
Infantil de Ball de Bastons de Catalunya, una iniciativa que s’estendrà 
al llarg de l’any per diverses localitats i que vol potenciar les noves 
generacions de balladors i balladores de la dansa més antiga de 
Catalunya. Aquesta primera trobada la van organitzar la Colla de 
Ball de Bastons de Masquefa i la Coordinadora de Ball de Bastons 
de Catalunya. A més del grup amfitrió també hi va prendre part 
la colla de Llorenç del Penedès. Gairebé noranta bastoners i 
bastoneres i nombrós públic van gaudir de diverses activitats.
El festival va començar amb una competició de ball de bastons amb 
les seccions infantils de totes dues colles, en què es van avaluar els 
passos, la música i la vestimenta. També es va fer un taller d’intercanvi 
de danses, un dinar de germanor, una ballada conjunta de totes 
dues colles i un simposi en què els caps de colla, els monitors i els 

mestres de ball van abordar la situació del ball de bastons entre els 
infants.
La colla masquefina agraeix la col·laboració de tots els pares i mares 
que s’hi van implicar voluntàriament per fer possible l’esdeveniment.
 

Tot a favor per a ser Ciutat Gegantera 2012
Masquefa ho té tot a favor per a ser 
proclamada Ciutat Gegantera l’any 2012. 
La de Masquefa és l’única candidatura 
presentada una vegada finalitzat el termini. 
A la candidatura masquefina, impulsada 
per la Colla de Geganters i Grallers 
de Masquefa, li resta només un últim 
tràmit: obtenir el suport de les colles en 
l’assemblea que l’Agrupació de Colles de 
Geganters de Catalunya farà el 5de febrer 
a Manlleu.

En aquesta assembla, l’alcalde i la colla masquefina presentaran 
un audiovisual que donarà a conèixer la vila de Masquefa, la seva 
història i idiosincràsia, el seu potent teixit associatiu i la seva passió 
per la tradició gegantera. Explicarà també tots els arguments de 
pes que té Masquefa per aconseguir ser Ciutat Gegantera. La Colla 
de Geganters i Grallers de Masquefa, que ja fa molt temps que 
treballa per fer possible la candidatura, espera obtenir el suport de 
les colles catalanes i continua treballant per fer realitat aquest repte.

La festa de la Ciutat Gegantera va ser instituïda per l’Agrupació de 
Colles de Geganters de Catalunya l’any 1985 com la gran festa de 
tot el món geganter.  Anualment participen en aquesta celebració 
uns 5.000 geganters i prop de 500 figures, entre gegants, gegantons 
i gegantets, a més de 400 músics.

Intensa setmana de la Gent Gran
Una paellada popular en què van llepar-se els dits fins a 550 
persones va posar el punt final a una intensa Setmana de la Gent 
Gran que va tornar a destacar per l’elevada participació. De l’1 al 
5 de setembre la gent gran va gaudir d’una programació que va 
combinar activitats lúdiques i formatives.
Els masquefins i masquefines van gaudir d’un ball amb el grup 
Aguamarina i un berenar a base de coca i cava, de la pel·lícula “El 
diario de Noa”, o de les tunes de Nova Unió. També van participar 
en activitats formatives com ara una visita guiada al Centre de 
Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), únic a 
l’estat, o la xerrada “Déu meu, quin estrés!”, a càrrec d’AFOPA. 
La bona acollida i la gran participació en les activitats es va fer 
especialment palesa el darrer dia de la Setmana, amb una arrossada 
multitudinària. El més de mig miler d’assistents va degustar l’arròs fet 
pels incombustibles voluntaris dels Amics de la Paella. L’Ajuntament 
els agraeix la seva col·laboració i la de la secció infantil de la Colla 
de Ball de Bastons de Masquefa, que van servir l’arròs. També 
agraeix a l’Associació de Dones de Masquefa l’elaboració de les 

teules artesanes que es van regalar en l’emotiu homenatge a l’avi 
i l’àvia més grans (Antonio Martínez, nascut el 1915, i Enedina Vila, 
del 1911), i el matrimoni de més edat (format pel mateix Antonio 
Martínez i María Quesada, nascuda el 1920).

Festival infantil de ball de bastons
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El jove corredor de Masquefa Dani 
Gómez va ser un dels integrants de 
la selecció catalana que a l’agost va 
proclamar-se campiona del món de 
biketrial. La meritòria actuació de 
Gómez va contribuir decisivament a la 
victòria catalana.
 El corredor masquefí va participar en la 
secció sènior i va quedar sisè del món 
en el seu compte particular, després de 
competir contra el millors especialistes 
de tot el planeta i també contra les 
seqüeles d’una lesió a l’esquena i la 
mà que s’havia fet en una caiguda 
setmanes abans de la disputa del títol 
mundial. Tot i no estar al cent per cent 
físicament, Dani Gómez va completar 
una brillant actuació en les dues proves 
del Campionat del Món de Biketrial. 
La primera es va disputar a la localitat 
catalana de Vilanova de Prades al juliol, 
i la segona al municipi italià de Darfo 
Boario a l’agost. 
Aquesta era la primera vegada que 
Catalunya disputava el Campionat del 

Món de Biketrial, amb una vintena de 
corredors en diverses categories. El 
campió del món es decideix d’acord 
amb les puntuacions que obtenen els 
diversos corredors de cada selecció en 
les seves respectives categories.

NOTÍCIES

La brillant actuació del 
masquefí, que va quedar 6è 

del món en categoria sènior, va 
contribuir a la victòria catalana

El circuit de La Pedrosa acollirà el diumenge 17 d’octubre una 
prova puntuable de la Copa Catalana de Resistència d’autocròs. 
Aquesta serà la cinquena i última cursa d’aquesta especialitat del 
2010. És la segona vegada que el Club Esportiu Gas a fons organitza 
a Masquefa una prova puntuable per a la Copa Catalana. Està previst 

que hi prenguin part els millors pilots catalans de la modalitat.
La competició començarà a les 7 del matí amb l’obertura del circuit. 
De 8 a 9 del matí es faran les verificacions administratives, i fins a 
2/4 de 10 les verificacions tècniques. La cursa s’iniciarà a 2/4 d’11 
del matí.

Masquefa també té un campió del món
Catalunya es proclama campiona del món de Biketrial amb el masquefí Dani Gómez en les seves files

El president del FS Espardenya, nomenat vicepresident 
esportiu de la Federació Catalana de Futsal
El masquefí Àlvaro Pérez, president del Futbol Sala Espardenya, ha 
estat nomenat vicepresident esportiu de la Federació Catalana 
de Futsal. El nomenament coincideix amb noves propostes 
esportives impulsades des de la vicepresidència esportiva.
La nova proposta de competició vol donar resposta a les 
inquietuds i objectius que més amoïnen els clubs: augmentar 
les competicions durant la temporada (reduint aturades per 
eliminatòries), calibrar el nivell dels equips nous a la Federació, 
amb una estructura competitiva de prèvia de classificació, 
com en les lligues internacionals més conegudes, i augmentar 
la motivació dels equips a la Divisió d’Honor, incrementant 
el nombre d’equips i la dificultat de mantenir la categoria. Un 
altre objectiu és reduir el traumàtic descens de clubs, donant 
la possibilitat de tornar a la màxima categoria per mitjà de la 
prèvia de la següent temporada.
Amb aquesta nova estructura de competició es donen els 

primers passos dels canvis que es volen aplicar des de la 
vicepresidència esportiva de la Federació. Álvaro Pérez vol 
donar al Futsal el prestigi esportiu i una imatge esportiva que el 
faci créixer en representació esportiva a Catalunya. I amb això 
millorar les opcions en les competicions internacionals, com a 
clubs i com a selecció. 

La Copa Catalana de Resistència d’autocròs visitarà La Pedrosa el 17 d’octubre



El nou Casal de Joves es fa realitat. Aquest mes d’octubre 
està previst que comencin les obres del projecte i des de 
les regidories de Participació i Joventut volem escoltar la 
vostra veu, volem saber quines són les vostres preferències 
majoritàries per a desenvolupar una oferta i un programa 
ampli d’activitats i serveis i,  alhora, definir entre tots quins 
han de ser els paràmetres de gestió del nou Casal de Joves. 

Amb aquest objectiu, el mes de novembre organitzem un 
Fòrum de debat amb vosaltres i per a vosaltres. Volem 
conèixer les vostres propostes i opinions per a construir 
entre tots un espai de lleure, serveis, formació i oci per als 
joves i adolescents de Masquefa. 
Per això, si teniu entre 12 i 30 anys, us convidem a participar 
en el debat sobre l’espai en construcció i a definir junts 
quin serà el marc i els paràmetres del nou Casal de Joves 
de Masquefa.

PROGRAMA DEL FÒRUM:

• Dijous 4 de novembre:
Presentació i informació del procés
Lloc: CTC
Hora: 19:00h

• Dissabte 13 de novembre:
Jornada matí i tarda de debat i concert de grups locals
Lloc: Recinte Rogelio Rojo

+ INFO: 93 772 85 21 i al Punt d’Informació Juvenil Rojo 
Punt Jove (de dimarts a divendres de 17:00h a 20:00h, al Recinte 
Rogelio Rojo, C/Santa Clara s/n)

Vine i participa!

L’AGENDA DEL PIDCES
Aquest mes d’octubre al PIDCES de la SES Masquefa trobareu 
informació i exposicions sobre les discapacitats i la mobilitat 
reduïda, per tal conscienciar-nos de les necessitats que pateixen 
moltes persones i com lluiten per a superar-les.

Divendres 1: Expo “Deixa’t guiar”

Divendres 8: Expo “Jo també puc”

Divendres 15: Expo ” Deixa’t guiar”

Divendres 22: Expo “Capacita’t”

Divendres 29: “Expo Castanyada”

QUÈ T’AGRADARIA FER 
EN EL NOU CASAL DE JOVES?



Agenda

CULTURA I FESTES

 � CAFÈS AMB HISTÒRIA

1a sessió
2 d’octubre a les 17h a la Biblioteca
“El boom de la vinya i la fil·loxera”
2a sessió
16 d’octubre a les 17h a la Biblioteca
“La renaixença vinícola, noves formes 
de subsistència”

 � BALL POPULAR

Diumenge 3 d’octubre
Amb Oasis - Entrada: 2€
A les 18h a la Sala Polivalent

Diumenge 31 d’octubre
Entrada: 2€ A les 18h a la Sala Polivalent

 � HOMENATGE A 
LA VELLESA A LA 
BEGUDA ALTA

Dimarts 12 d’octubre
Organitza: Societat Recreativa Unió 
Begudenca

CURSOS I TALLERS

 � TIC

Iniciació a internet
Del 19 de novembre al 15 de 
desembre 
Dimecres i divendres de 10 a 11:30h
Inscripcions: a partir del 15 d’octubre 

Compres segures per internet
Divendres 19 de novembre
De 11:30 a 13h
Inscripcions:  a partir del 18 d’octubre 

Fem postals de Nadal
Dimecres 24 i divendres 26 de 
novembre
De 11:30 a 13h
Inscripcions: a partir del 25 d’octubre 

SKYPE Telefonia gratuïta per 
Internet
Dimarts 23 i dijous 25 de novembre
De 17:30 a 19h
Inscripcions: a partir del 18 d’octubre 

Fem postals de Nadal
Dimecres 24 i dilluns 29 de novembre
De 19 a 20:30h
Inscripcions: a partir del 18 d’octubre 

Octubre 2010

Per a la seva publicació, les entitats i associacions ens poden fer arribar, abans del dia 15 de cada mes, la informació de les activitats
que organitzen al correu electrònic amillfi@diba.cat. Aquesta informació s’ha tancat el 15 de setembre i podria haver-se modificat.

Com realitzar bons treballs 
Dimarts 30 de novembre i dijous 2 de 
desembre
De 17:30 a 19h
Inscripcions: a partir del 18 d’octubre  

CONEIXEMENTS DE 
BASE I ACCESSOS AL 
SISTEMA EDUCATIU

Alfabetització i neolectura
4 d’octubre/22 de juny 
Dilluns i dimecres de 18 a 19:30h

Taller de capacitació individual 
per a dones nouvingudes
4 d’octubre/15 de juny
Dilluns i dimecres de 9:15 a 11:15h

Preparació per a la prova 
d’accés a CFGM 
4 d’octubre/ 28 d’abril 
De dilluns a dijous de 17 a 20:30h

Preparació per a la prova 
d’accés a CFGS 
5 d’octubre/28 d’abril 
Dimarts i dijous de 19:30 a 21h

LLENGÜES

Català nivell inicial
5 d’octubre/31 de maig
Dimarts i divendres de 10 a 12h

Català nivell B
4 d’octubre/30 de maig
Dilluns i dimecres de 19:30 a 21:30h.

Català nivell C
5 d’octubre/31 de maig
Dimarts i dijous de 19:30 a 21:30h

Anglès nivell mig
4 d’octubre/ 22 de juny 
Dilluns i dimecres de 19:30 a 21h

Anglès 
Iniciació: Dilluns de 18 a 20h
Elementary: Dilluns de 20 a 22h
Pre-intermediate: Dimarts de 18 a 20h
First Certificate: Dimarts de 20 a 22h
L’Alzinar (93 772 68 61)

FORMACIÓ PER A 
L’OCUPACIÓ

Com millorar el meu 
currículum 
Dijous 30 de setembre de 10 a 12h
Subvencionat 

Com presentar-se a unes 
oposicions
Divendres 15 d’octubre de 10 a 12h
Subvencionat

EXPRESSIÓ 
ARTÍSTICA

Puntes de coixí
Dijous de 9:30 a 11:30h
Grup de puntaires (93 772 59 97)

Coral
Divendres de 22 a 24h
L’Alzinar (93 772 68 61)

Manualitats
Dijous de 17 a 19h
Associació de veïns de Can Quiseró 
(627 17 50 42)

Dibuix i Pintura
Dimecres i dijous de 19 a 21h i dimarts 
de 10 a 12h i de 15 a 17h
Associació Artística Missatgers  
(93 772 72 89)

Diables
Dimarts de 19 a 20h
Colla de Diables (663 00 99 15)

Bastoners
Diumenges a les 17h
Colla de Ball de Bastons (663 66 22 60)

Balls de saló
Dijous de 21 a 22:30h
L’Alzinar (93 772 68 61)

Batuka i ritmes llatins
Dimarts i dijous de 15:30 a 16:30h 
L’Alzinar (93 772 68 61)

Dansa Moderna
Divendres de 19:15 a 20:45h 
L’Alzinar (93 772 68 61)

Dibuix Manga
Divendres de 18 a 20h
L’Alzinar (93 772 68 61)

Manualitats i Pintura
Divendres de 18 a 19h
Associació de Propietaris Can Parellada 
(667 71 93 93)

Escola de música
Horaris a convenir 
L’Alzinar (93 772 68 61)

Escola de teatre per a adults
Dilluns de 20:15 a 21:45h
L’Alzinar (93 772 68 61)

Associació de Dones de 
Masquefa (665 64 72 51)

ESPORTS

Gimnàstica dolça
Dimarts i dijous 
Nivell bàsic: 17 a 18h, Nivell intermig: 
18 a 19h, Nivell avançat: 19 a 20h
(93 772 78 36)

Body form
Dimarts i dijous de 9:15 a 10:15h o 
19:30 a 20:25h. L’Alzinar (93 772 68 61)

Body Form Suau
Dimarts i dijous de 10:15 a 11:15h
L’Alzinar (93 772 68 61)

Ioga
Dilluns de 21 a 22h
L’Alzinar (93 772 68 61)

Tai–Txí
L’Alzinar (93 772 68 61)

Taekwondo
Dimarts i dijous de 20:30 a 21:30h
L’Alzinar (93 772 68 61)

Twirling Baton
Dissabtes i diumenges 
Club Twirling Can Parellada 
(607 44 45 16)

Tennis Taula
Dilluns a dijous de 18 a 22h
Masquefa TTC (600 01 88 19)

Gimnàstica Correctiva
Dimarts i dijous de 18 a 19h
Associació de Propietaris Can Parellada 
(667 719 393)

Formació de monitors/es. 
Kung Fu, Tai Chi- Adults i 
infantils
Dilluns 20:30 a 21:30h (667 07 32 96)

Hoquei Patins
Dilluns a les 21h
Club Patí Masquefa (679 90 02 84)

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
CT Esportiu (93 772 71 21)

Futbol
Dimarts i dijous de 21 a 23h
E.F.B  (93 772 66 71)
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Agenda esportiva
 � CLUB PETANCA 

MASQUEFA

Cada dissabte a les 17.30 
Campionat obert de petanca 
A les instal·lacions de la petanca a 
Masquefa.

 � CLUB PATÍ 
MASQUEFA 

01/octubre – 21.45h
Sèniors 1a Catalana Grup A
C.P. MASQUEFA – C.P. CONGRÉS

02/octubre – 13.00h
Pre-Benjamí A Grup 6
C.P. MASQUEFA – CH RIPOLLET

02/octubre – 14.00h
Aleví Grup 19
C.P. MASQUEFA – HC PIERA

02/octubre – 15.30h
Infantil Grup 16
C.P. MASQUEFA – CAPELLADES 
HC

09/octubre – 11.00h
Pre-Benjamí B Grup 13
C.P. MASQUEFA – C.T. BARCINO

09/octubre – 11.00h
Benjamí A Grup 8
C.P. MASQUEFA – H.F. ST JOSEP 
S.SADURNÍ

09/octubre – 12.00h
Benjamí B Grup 12
C.P. MASQUEFA – IGUALADA 
H.C.

09/octubre – 13.00h
Benjamí C Grup 1
C.P. MASQUEFA – C.H.P. BIGUES 
I RIELLS

09/octubre – 17.00h
Júnior Grup E
C.P. MASQUEFA – CP TARADELL

15/octubre – 21.45h
Sèniors 1a Catalana Grup A
C.P. MASQUEFA – HC ALPICAT

23/octubre – 10.00h
Pre-Benjamí A Grup 6
C.P. MASQUEFA – HC SANT JUST

23/octubre – 11h
Pre-Benjamí B Grup 13
C.P. MASQUEFA – H.C. PALAU DE 
PLEGAMANS

23/octubre – 11.00h
Benjamí A Grup 8
C.P. MASQUEFA – CH MATARÓ

23/octubre – 14.00h
Aleví Grup 19
C.P. MASQUEFA – CP VIC

23/octubre – 15.30h
Infantil Grup 16
C.P. MASQUEFA – CH MATARÓ

23/octubre – 17.00h
Júnior Grup E
C.P. MASQUEFA – CP MONJOS

30/octubre – 12.00h
Benjamí B Grup 12
C.P. MASQUEFA – CH RIPOLLET

30/octubre – 13.00h
Benjamí B Grup 12
C.P. MASQUEFA – CP VILANOVA.

30/octubre – 14.00h
Aleví Grup 19
C.P. MASQUEFA – CP VOLTREGÀ

30/octubre – 15.30h
Infantil Grup 16
C.P. MASQUEFA – CP CENTELLES

30/octubre – 17.00h
Júnior Grup E
C.P. MASQUEFA – C.E. ARENYS 
DE MUNT

 � CLUB BÀSQUET 
MASQUEFA

09/octubre – 17’30h
Grup 1 Sots 21 Masculí Nivell B – 
Fase única
C.B. MASQUEFA B – ELS 
MONJOS B.C.B.

09/octubre – 19’00h
Grup 4 Sèniors C.C.Tercera 
Categoria Masculí – Fase prèvia
C.B. MASQUEFA – C.B. 
SANTPEDOR B

23/octubre – 17’30h
Grup 1 Sots 21 Masculí Nivell B – 
Fase única
C.B. MASQUEFA B – C.B. 
CUBELLES B

23/octubre – 19’00h
Grup 4 Sèniors C.C.Tercera 
Categoria Masculí – Fase prèvia
C.B. MASQUEFA – TERRES I 
PARETS_ASFE B

23/octubre – 20’15h
Grup 1 Sots 21 Masculí Nivell B – 
Fase única
C.B. MASQUEFA A – C.B. 
CORBERA B

30/octubre – 19’00h

Grup 4 Sèniors C.C.Tercera 
Categoria Masculí – Fase prèvia
C.B. MASQUEFA – C.B. OLESA

 � CLUB CICLISTA 
MASQUEFA

03/octubre 
Hora sortida: 08.30
72 Km 
Esmorzar: Collbató
Recorregut: Piera, Esparreguera, 
Collbató, Aeri, Olesa, Les Carpes, 
Martorell, Gelida, Sant Llorenç 
d’Hortons i  Masquefa)

10/octubre
Hora sortida: 08.30
70 Km 
Esmorzar: Vilafranca
Recorregut: Sant Sadurní d’Anoia, 
Sant Cugat de Sesgarrigues, 
Vilafranca, La Granada, Puigdàlber, 
Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit, 
Sant Sadurní d’Anoia i Masquefa.
17/octubre 
Hora sortida: 08.30 
68 Km 
Esmorzar: Castellolí
Recorregut: Piera, Vallbona, 
Castellolí, Vallbona, Piera, El Bedorc, 
Monistrol d’Anoia i Masquefa.

24/octubre 
Hora sortida: 08.30 
70 Km
Esmorzar: Can Colomé
Recorregut: Martorell (Terrassa) 
cruïlla Castellbisbal, Castellbisbal, 
Can Colomé, Polígon Castellbisbal, 
Martorell, Gelida, Sant Llorenç 
d’Hortons i Masquefa.

31/octubre 
Hora sortida: 08.30
60 Km
Esmorzar: Òdena
Recorregut: Piera, Vallbona, Igualada, 
Òdena, Igualada, Vallbona, Piera i 
Masquefa.

Sortides en BTT
Els diumenges a les 08.00h 
A la Plaça de l’Estació

 � CLUB DE TIR 
ESPORTIU

Tirada Festes Roser 
Martorell
02/octubre – 11.00h 
Tir al plat

03/octubre – 09.30h 
Pistola Foc Central

09/octubre – 09.30h 
Curset Recorreguts de Tir
Inscripció prèvia

17/octubre – 09.30h 
Recorregut de Tir (Stock)
Condicionat a autorització prèvia

24/octubre – 10.00h 
Inter Clubs Masquefa
Carrabina lleugera estès

31/octubre – 09.30h 
Pistola Pneumàtica

 � CLUB 
EXCURSIONISTA 
ANOIA

Dissabte 2 
Vivac a Montserrat

Dissabte 16 
Etapa GR11: Encamp-Arinsal

Dissabte 30 
Castanyada Nocturna
(Caminada pels voltants de 
Masquefa)

Per a més informació, dirigiu-vos 
al Club Excursionista Anoia, els 
divendres de 19.00h a 21.00h, al 93 
772 67 20 o al carrer Crehueta, 33. 
També podeu escriure a ceanoia@
hotmail.com

 � COPA CATALUNYA 
DE 3H DE 
RESISTÈNCIES 
D’AUTOCRÒS

Diumenge 17 d’octubre
Al circuit de La Pedrosa

Horari:
07.00h: obertura del circuit
08.00h-09.00h: verificacions 
administratives
08.00-09.30h: verificacions 
tècniques
10.30h inici de resistència

Inscripcions i pagament: 
fins al 13 d’octubre
www.gasafons.com
Organitza: Gas a Fons

 � NOTA INFORMATIVA

Finalment la Federació Espanyola 
d’Esports per a Sords ha anul·lat el 
Campionat d’Europa de Mountain 
Bike que estava previst celebrar a 
Masquefa del 26 de setembre al 2 
d’octubre
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La revista Masquefa batega posa a disposició dels 
lectors i lectores una secció on podeu publicar les 
vostres opinions sobre temes de la vila o d’interès 
general, així com idees i suggeriments. Ens podeu 

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

LES VOSTRES OPINIONS

La 1ª República a Masquefa (1873)
Amb l’abdicació d’Amadeu de Savoia (rei 
d’Espanya entre 1871-1873), l’onze de 
febrer de 1873 es proclama la primera 
república espanyola; sobrevinguda 
inesperadament, va tenir greus problemes 
per a consolidar-se a causa de la 
desconfiança tant dels polítics com del 
poble.
A més de les intervencions hostils dels 
grups autoritaris del país simultàniament, 
ha d’afrontar la tercera guerra carlina 
iniciada en els mesos finals del regnat 
d’Amadeu I d’Espanya; el conflicte armat 
amb els carlins tindrà greus conseqüències 
per la hisenda pública dels municipis i pel 
pes que ha d’afrontar la població en forma 
de contribucions, sobretot en les zones 
del camp català, on la causa carlina es fa 
forta com a reacció a les mesures anticlericals de la república. 
Republicans federals i internacionalistes n’assumiren el 
control al Principat, i la Diputació de Barcelona esdevingué 
govern a Catalunya.
Masquefa vivia aquests dies enmig d’un clima de crisis 
d’autoritat i d’enfrontament amb les partides carlines que 
voltaven per la zona; el dinou de febrer de l’any 1873 es 
proclama la 1ª República a Masquefa en un Ple municipal 
que aprova per unanimitat tres punts:
- 1r: “ Que conste la expresa sumisión y adhesión del Ayuntamiento 
a la República proclamada por la Asamblea Nacional.”.
- 2n: “ Que se haga en este termino municipal, oficial y públicamente 
la proclamación solemne de la República democrática federal, 
debiendo atender empero a las circunstancias que la población 
esta por causa de las partidas armadas que recorren el país”.
- 3r: “Que se traslade a la Diputación testimonio del acuerdo 
para el uso que sea conveniente.”
“El presidente, en nombre del Ayuntamiento, proclamó en 
seguida la República democrática federal y los ciudadanos 
prorrumpieron con un espontáneo ¡ Viva la República !”
Masquefa tenia elements federals i internacionalistes: 
entre 1872 i 1873 el poble ja disposava d’una agrupació 

local adherida a la Federació Regional 
Espanyola de l’AIT, la primera 
internacional obrera de caire marxista. 
Lligams familiars també vinculaven 
Masquefa amb membres de la 
resistència obrera i federal simbolitzada 
en les barricades que a Sarrià defensava 
Joan Martí i Torras, conegut com el “Xic 
de la Barraqueta” (1834-1909). Aquest 
dirigent republicà nascut a Castellbisbal 
era fill de Pepeta Torras de Masquefa.
La presència d’elements radicals del 
republicanisme anticlerical a Masquefa 
es demostren en una nota apareguda 
en el llibre de Baptisme IV de l’arxiu 
de la Parròquia de Masquefa. El mossèn 
Miquel Badaló escriu el següent:
“ Desde el dia 2 de abril estuve ausente 

de la parroquia, las partidas que faltan hasta finir el 1873, 
se hallarán en Esparraguera, Hortons o en Hostalets. A los 
primeros de abril del indicado año fueron muchos los sacerdotes 
que tuvieron que abandonar las parroquias a causa de la 
persecución que se levantó contra los mismos, en cuyo número 
va comprendido el que suscribe. Miquel Badaló, cura párroco. “
En mig d’aquest clima d’incertesa, la majoria de plens 
municipals de l’any 1873 no es varen poder celebrar per 
no presentar-se la majoria dels regidors. Tot i així es varen 
celebrar dues consultes electorals, una el mes de maig per 
escollir Diputats a Corts constituents, l’altre el mes de juliol 
per escollir el primer Ajuntament republicà de la història 
de Masquefa.

Xavier Pérez Fornés
Llicenciat en història

Fonts bibliogràfiques:
Resum dels actes de les sessions del plens municipals 1873-1874. 
Biblioteca de Masquefa
Llibre de baptismes IV ( 1871-1897). A.P.M.
Térmens i Graells, Miquel. Història de l’Anoia. Volum II

CAFÈS AMB HISTÒRIA

Representació al·legòrica de la “niña 
bonita” de la república
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LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

BONES NOTÍCIES

L’equip de govern de Convergència i Unió 
encara el nou curs polític amb energies 
renovades per continuar fent front als reptes 
que genera la difícil situació econòmica 

que vivim tots i totes. Malgrat aquestes adversitats, refermem 
el compromís de continuar treballant per fomentar l’ocupació, 
per contribuir a la formació dels masquefins i masquefines, i per 
garantir el suport a les famílies que passen per més dificultats. 
Tot i el complex context global, el nou curs ha arrancat a Masquefa 
amb algunes notícies positives que conviden a l’optimisme i que 
són fruït de la feina ben feta que s’ha dut a terme fins ara. Una 
d’aquestes notícies és l’inici de l’activitat d’ALDI Supermercats, fet 
que s’ha traduït, i continuarà traduint-se, en la creació de llocs de 
treball per als masquefins i masquefines. La implantació d’ALDI ha 
estat possible gràcies a la col·laboració del sector públic i privat. 
En aquest sentit, les facilitats que va posar l’Ajuntament han estat 
decisives perquè la multinacional alemanya apostés per Masquefa 
i descartés altres emplaçaments. Seguint aquesta mateixa línia, des 
de CiU treballem perquè altres importants empreses s’instal·lin 
també a casa nostra.
Som conscients que, en l’actual situació econòmica, la formació 
és més important que mai. Per això hi continuem apostant. Des 
de l’Ajuntament oferim aquest curs als vilatans i vilatanes un 

centenar de propostes formatives que els ajudaran a formar-se i 
reciclar-se per trobar feina o millorar el seu lloc de treball.
A més de la posada en marxa d’ALDI, el nou curs comença amb 
unes altres dues notícies positives en l’àmbit de l’educació. Per fi la 
Generalitat ha adjudicat la construcció del nou edifici de l’escola 
Masquefa II. I ha confirmat també que aquest octubre començaran 
les obres del nou institut. Més val tard que mai. Fa molts temps 
que des de l’Ajuntament vam acabar els deures i vam fer tot el 
que havíem de fer perquè la Generalitat, que és l’organisme que 
en té les competències, tirés endavant aquesta projectes bàsics 
per a la vila. La construcció de l’institut comportarà, a la vegada, 
que s’acceleri un altre equipament indispensable: el nou CAP, que 
es farà al pati de l’actual SES. També en aquest cas l’Ajuntament 
ja fa molt temps que va fer els deures, fins i tot més dels que li 
pertocaven, en espera que la Generalitat iniciï d’una vegada les 
obres.
Així, doncs, i malgrat totes les adversitats, el nou curs porta un 
alè d’optimisme. Als projectes fets realitat fins ara se n’hi sumen 
d’altres que comencen a cristal·litzar després de molts esforços. 
Per a aquest curs el nostre compromís, com no podia ser d’altra 
manera, és el de sempre: continuar treballant per construir la 
Masquefa que tots volem. Estem convençuts que, amb treball i 
més treball, podrem donar-vos encara més bones notícies.

Grup Municipal de Convergència i Unió

ELS COMPTES DE 
L’AJUNTAMENT

Fa temps que el Grup Municipal Socialista parla 
sobre els comptes, el pressupost i l’endeutament 

de l’Ajuntament.
Potser hi haurà qui pensa que aquest no és un tema prou important, 
però per a nosaltres ho és i molt. Com també ho deu ser o ho 
hauria de ser per a l’equip de govern municipal.
Com  es poden fer accions dirigides a les persones sense 
finançament?, i com es poden donar serveis?, i com es pot ajudar 
els vilatans i les associacions?. Tot això no és possible sense una 
economia sanejada.
I a Masquefa això no és així. D’aquí la nostra preocupació. Totes 
aquestes accions i polítiques poden quedar en risc si no es deixa 
“d’estirar més el braç que la màniga”.
Els recursos són els que són i el pressupost ha de quadrar.
No podem anar fent accions a costa d’incrementar el deute, perquè 
tard o d’hora ho pagarem entre tots.
I com a mostra del que estem parlant, el deute municipal a 31/12/2006 
era de 3.760.528,04€ i el deute per vilatà representava  485,42€. 

A 21/12/2009 el deute municipal passa a 5.552.747,18€,  el que 
representa 669,41€per habitant. En total un increment del 37,90%.
Una altra mostra de la deteriorada situació financera del nostre 
Ajuntament és que els dos últims pressupostos s’han liquidat en 
negatiu. 
L’any 2008     -1.326.488,10€
L’any 2009     - 466.210,33€
A part, Masquefa ha de tornar a Hisenda dels ingressos rebuts el 
2008 la quantitat de  137.407€. I encara està pendent que Hisenda 
comuniqui el què caldrà tornar del 2009, que creiem que pot ser 
superior ja que els ingressos de l’Estat van baixar, tot i que des 
d’administracions supramunicipals s’està negociant perquè no 
representi tant esforç per als ajuntaments.
La situació ha canviat i molt, ja no podem refiar que algú vindrà i ens 
traurà les castanyes del foc. Només es podrà recuperar la situació 
amb esforç, amb rigor i amb seriositat. Ja no val fer coses de cara a 
la galeria per amagar la situació.
Hem d’exigir de qui ens governa que administri els diners públics 
com si fossin els seus propis diners. 
No hi ha d’haver lloc per als mals gestors dels diners dels vilatans.

Grup Municipal Socialista de Masquefa
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El grup d’ERC no utilitzarà aquest espai de 
comunicació fins que tingui l’oportunitat de 
fer-lo servir cada cop que s’edita la revista 
municipal i no cada tres mesos. Creiem que 
aquest grup de govern no respecta l’apartat 

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

Cuando reparé en la revista “Batega” del mes 
pasado me quedé asombrado del artículo que 
decía que depositar las basuras fuera del sitio 
puede tener una multa de 120€ a 1.200.000€. 
Pensé que el periodista se había equivocado y 
que la multa sería de 120 a 1.200€. Cuando en 
septiembre empezaron a trabajar le pregunté 

al periodista que era esto de 1.200.000€ y mi sorpresa fue más 
grande cuando se me dijo que esto lo había sacado de la ley de 
2009 del 21 de julio de medio ambiente y que por tanto era así. Yo, 
no creyéndolo, pedí la citada ley.
Bien, la ley en sí es un conjunto de 55 artículos que no dice nada, 
pero se puede actuar con muy mala leche si se quiere y a otra 
banda no pasa nada.
Según el artículo 106-2 dice que cualquiera puede denunciar a otra 
persona y no tiene porque dar sus datos, o sea, puede que a la 
dictadura del tripartito le sirva para multar a todos aquellos que no 
sean sus amigos porque el artículo 115-1-A-B y 2 quiere decir que 
si los multados son sus protegidos se les devolverá el expediente. 
O sea que no pasa nada.
Ustedes saben que hace 25 años Masquefa tenía un solo vertedero 
a tres kilómetros de distancia, a tres km de La Beguda y a tres de 
Sant Llorenç d’Hortons, aproximadamente. Según los técnicos de 
medio ambiente éste no era bueno, era contaminante, pero había 
una cadena de fauna viva y reguladora al 100x100. Hoy, gracias a 
todo este equipo de chupópteros, tenemos un vertedero en cada 
esquina de las calles, donde están los contenedores orgánicos y 
recogerlos 3 días a la semana, o sea para que nos fastidien más.
Todas estas actividades están donadas a las multinacionales y 
protegidas por los organismos estatales; o sea que el que trabaja 
con los camiones y recoge la basura gana una mierda y las empresas 

que tienen todo esto acaparado se llevan unos grandes beneficios, 
trabajando con aire acondicionado y calefacción y además los que 
se llevan los beneficios son personas respetables y los que trabajan 
de verdad sólo mierda.
Todas las personas desarrollamos los sentidos de protección para 
nosotros mismos, que son: la vista para ver el peligro, el oído para 
sentir y prevenirnos, y el olfato, que nos dice que hay unos intrusos 
que no vemos y ahí no podemos estar porque nos perjudica nuestra 
salud. Esa es la función del olfato, avisarnos que no podemos estar 
en ese sitio. Los contenedores de basura selectiva son un foco de 
infección enormemente grande, porque están dentro de un recinto 
y todas las bacterias malas para las personas están concentradas ahí. 
Y por lo tanto nuestro olfato las detecta y nos dice que salgamos 
de allí rápidamente. En cambio, si eso los fincamos en medio del 
campo tenemos que estar muy cerca o moverlo para que nuestros 
sentidos detecten peligro.
El artículo 86 dice criterios para poner las multas:
1º) 3.000.000€ a la Generalitat por colocarnos un foco de infección 
delante de casa
2º) 6.000.000€ a la Generalitat por consentir que tiren veneno con 
las avionetas.
3º) 10.000.000€ por consentir que tiren venenos en las cunetas 
para sacar la hierba y así matar el arranque de la vida entre la tierra 
y el ser humano
4º) 15.000.000€ a l’ACA, que es el organismo que más contamina 
nuestro acuíferos por tan mala gestión que hace con las aguas 
residenciales
5º) 30.000.000€ a los ayuntamientos que consienten este fraude 
ambiental.

Grup Municipal del Partit Popular

Catalunya

Han pasado ya 3 años desde que la candidatura 
de l’Entesa per Masquefa, dentro de la coalición 
de ICV e EPM, se presentó a las elecciones. 

Los resultados de las elecciones quedaron de la siguiente manera: 
CiU:6 regidores, PP:1 regidor, PSC:4 regidores, ERC:1 regidor, y 
EpM:1 regidor. En vista de que ganó la derecha, nosotros como sólo 
teníamos 1 regidor, quisimos hacer un acuerdo de oposición con 
las candidaturas de izquierdas (PSC,ERC). El acuerdo sólo se logró 
entre PSC y nosotros; de esta manera nuestros votos fueron en 
conjunto, incluso nosotros en alguna ocasión decantándonos más 
hacia la izquierda. 
Aún siendo minoría la izquierda, el regidor de ERC, en julio del 2009, cesó 
de su partido y en julio de 2010 pasó a formar parte de la derecha:  CIU, PP. 
Los ‘señores/as’ del equipo de gobierno se han dedicado a gastar los 
miles de euros del gobierno central y la Generalitat en proyectos y 
obras que no son los que prometieron en su programa electoral, ni 
lo que la gente del pueblo quería y veía prioritario. Y no sólo esto, si 
no que con el vertedero de Can Mata cambiaron salud por dinero. 

En cuanto a participación ciudadana el equipo de gobierno ha 
fracasado. Sólo hay que ver la gente que acude a los plenos y a los 
actos convocados por ellos.
Entesa per Masquefa, lo que pretendía en su programa 
prioritariamente, era el ambulatorio y servicio médico 24h, 
residencia para la gente mayor, en cuanto a la participación ciudadana, 
estábamos por una democracia participativa y plural, y por una 
política de subvenciones transparente y con criterio democrático. 
Este equipo de gobierno sólo ha conseguido en este aspecto que 
asociaciones como el Casal d’Avis y L’Alzinar se sientan impotentes 
de crear juntas con salida estatutaria y democrática.
Nosotros somos conscientes que para cambiar esta situación en 
las próximas elecciones (mayo 2011) necesitamos que nuestra 
candidatura se amplíe con la vanguardia de la juventud, para romper 
el bipartidismo (CIU-PSC) y hacer debate político en el seno del 
municipalismo plural y de izquierdas.

Grup municipal d’Entesa per Masquefa
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NOM: Associació de Mares i Pares de l’Escola El Turó
ANY DE CREACIÓ: 1995
INTEGRANTS: 8
Nº SOCIS: 250   CATEGORIA: Educació
ACTIVITAT: Representació dels interessos de les mares i 
els pares en l’àmbit de l’escola.
adreça: C/ Santa Clara, 30 (Escola El Turó)
tel.: 659 10 96 23 (José Maria de la Rasilla)
web: www.amasquefa.com/ampaturo
e-mail: ampaelturo@hotmail.com

L’AMPA de l’escola El Turó va néixer l’any 1995, de la mà d’un grup de mares i pares que recollien el 
testimoni d’una anterior associació que ja havia existit al centre. És una entitat sense ànim de lucre 
integrada per mares i pares que porten els seus fills i filles a aquesta escola. Té diversos objectius, però tots 
poden resumir-se en un: la missió principal de l’AMPA és esdevenir la veu de les mares, els pares i els tutors 
davant la direcció del centre i canalitzar les seves opinions, inquietuds i propostes. En definitiva es tracta 
“de contribuir a millorar el funcionament de l’escola, des del diàleg i la interacció”, explica el president, José 
Maria de la Rasilla, i també “de donar suport a la direcció, el professorat i els mateixos escolars”.
L’entitat l’integren actualment uns 250 socis, els quals celebren almenys una assemblea anual per marcar les 
directrius, i disposa d’una junta directiva amb vuit representants. Un representant de l’AMPA assisteix cada 
tres mesos al Consell Escolar. Allà es troba amb representants de la direcció, el professorat, el personal 
d’administració i serveis, altres pares i mares i representants de l’Ajuntament per tractar conjuntament tot 
tipus de qüestions relacionades amb el funcionament del centre, com ara el calendari escolar, les sortides, 
els comptes de l’escola, els serveis de menjador i transport, o la convivència. L’entitat també es reuneix 
mensualment amb la direcció per parlar del dia a dia de l’escola.
A més de fer d’altaveu de mares i pares, l’AMPA col·labora en les activitats del centre i promou iniciatives 
per als escolars. Així, organitza activitats extraescolars com ara classes de tennis, minitennis, batuka, 
multiesport o anglès. Mitjançant aquestes propostes els nens i nenes poden prendre consciència dels 
beneficis de l’esport i reforçar el coneixement d’una llengua estrangera. A la vegada, les extraescolars 
ajuden les mares i els pares a conciliar la vida laboral i familiar, ja que les classes es fan un cop acabada la 
jornada escolar, de 5 a 6 de la tarda, quan molts d’ells encara treballen.  Amb aquest mateix objectiu l’AMPA 
s’encarrega del servei d’acollida matinal, de 2/4 de 8 a les 9 del matí. Aquest any, el nou calendari escolar 
ha fet decidir l’associació a preparar un Casal perquè les famílies puguin portar-hi els seu fills i filles durant 
els dies de festa de la polèmica Setmana blanca. L’Associació de Mares i Pares de l’escola El Turó també 
organitza al centre festes assenyalades com ara la Castanyada, els Reis, el Carnaval o la celebració de fi de 
curs. Una altra de les seves activitats és la venda de roba esportiva de l’escola i de llibres de text.

AMPA El Turó: un altaveu per a mares i 
pares, un cop de mà per a l’escola

“L’AMPA obre el seu despatx els dilluns de 15 a 16.30h per 
atendre, prèvia cita, les consultes de mares i pares; també els 

anima a tots a integrar-se a l’entitat”


