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Comencen les obres del
nou Casal de Joves

El CTC rep els elogis
de la Fundació ONCE

Dia Universal dels

DRETS DE
L’INFANT

MASQUEFA

SABÍEU QUE...
NOU SERVEIS DE MASQUEFA SENSE FILS
Masquefa Sense Fils, la xarxa wifi municipal
de connexió a Internet, posa en marxa
dos nous productes:
@ Accés Comunitat de Veïns:
adreçat a persones que viuen en habitatges
plurifamiliars. Permet als residents d’un
mateix bloc de pisos compartir una antena
comunitària, de manera que resulta més
econòmic que el servei particular, en què
s’instal·la la seva pròpia antena. El preu de l’antena comunitària és de 498,31 euros més
IVA per als habitatges plurifamiliars de fins a 8 domicilis, i de 568 euros més IVA per
als blocs de 8 a 24 domicilis. A part la comunitat s’ha de fer càrrec de la instal·lació i
l’estesa de cablejat fins a cada domicili, i cada resident ha d’abonar la quota semestral
del servei.
@ Accés Navegació: adreçat a particulars. Expressament ideat per a usuaris que
utilitzin només el navegador per navegar per Internet, consultar el correu electrònic, però
no necessitin cap altre tipus de servei, com ara programes de descàrrega massiva. El preu és
de 36,21 euros més IVA semestrals. L’usuari ha d’adquirir una antena client (l’Ajuntament
la distribueix). El preu és de 60 euros. Els instal·ladors homologats per l’Ajuntament visiten
els domicilis per comprovar la viabilitat i acordar el preu de la instal·lació. Aquests dos
serveis es poden contractar al CTC (avinguda Catalunya, 60 -- 93 772 58 23).

Ajudem bé els
nostres fills i filles a
fer els deures?

L’espai ideal per a fer els deures ha de
tenir una bona il·luminació, una taula
àmplia i tot el material necessari, bona
i
ventilació, un ambient poc sorollós
crear
a
per
ix
mate
que sempre sigui el
una rutina.
El nostres fills i filles han d’assumir
•
que els deures són importants i que
s’han de dur fets a l’escola o l’institut.
Els pares tenen la missió d’explicar-ne
la importància i les conseqüències de
no fer-los.
Si al nostre fill o filla li costa fer els
•
deures, el nostre paper és primordial:
haurem de seure amb ell o ella abans
que comenci per planificar les tasques
del dia. Després haurà de treballar sol.
Hem de tenir clar que nosaltres
•
i
no podem fer els seus deures
només estarem de suport o ajuda
quan sigui necessari. Del contrari,
perden l’oportunitat d’aprendre a
organitzar-se i a ser responsables
i, per descomptat, a aprendre els
coneixements que es requereixen a
l’escola o l'institut.
Hem de conèixer el nostre fill o filla
•
i enfortir els vincles per saber quines
capacitats i debilitats tenen.

•

Nova etapa
al Consell de
Participació i
Convivència
El 27 de setembre es va presentar
al
Consell de Participació i Convivència
el
nou regidor de Participació Ciutadana
,
Jordi González, que pren el relleu de
la
regidoria de mans de l’alcalde, Xavie
r
Boquete.
L’acte, que es va fer al CTC, va esdevenir
un espai de trobada i intercanv
i
d’impressions amb els representants
i
membres del Consell sobre el moment
actual que viu el nostre òrgan ciutadà
de
Participació i Convivència.
El nou regidor va manifestar la seva
confiança envers el Consell i el seu
compromís davant la Participac
ió
Ciutadana.També es va mostrar obert
a
escoltar totes les propostes que arrib
in
dels vilatans i vilatanes per dinamitzar
el
Consell i ampliar-ne la representació.
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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
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 MASQUEFA II
93 772 66 48
ESCOLA VINYES VERDES
ESPAI FAMILIAR (EBM La Baldufa)
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 50 11
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

L’ONCE agraeix a Masquefa la seva “sensibilitat
per ajudar les persones amb discapacitat a trencar
barreres” amb equipaments com el CTC

Maria Enciso, vicepresidenta primera de la Fundació ONCE a
Catalunya, va ser el 18 d’octubre al Centre Tecnològic Comunitari
de Masquefa per comprovar el funcionament del seu espai amb
material tecnològic adaptat, un equipament que és pioner a
Catalunya per un doble fet. D’una banda, perquè el centre compta
amb material tecnològic adaptat, per a persones amb tot tipus de
discapacitat física, psíquica o sensorial, que els permet trencar
barreres i utilitzar Internet i les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació en igualtat d’oportunitats. D’altra banda, perquè les
persones amb discapacitat comparteixen les instal·lacions amb la
resta d’usuaris, fet que afavoreix la seva integració social.
La posada en marxa d’aquest espai adaptat, ara fa un any i mig,
és resultat d’una inversió de 42.000 euros que va comptar
precisament amb el suport econòmic de l’ONCE (5.000 euros),
l’Imserso (23.000) i el mateix Ajuntament (14.000).
En la seva visita al CTC, la representant d’ONCE va destacar
“l’aposta” de l’Ajuntament de Masquefa per ajudar les persones
amb discapacitat a “trencar barreres” i accedir a les TIC, així com
també la “sensibilitat per veure que les persones amb discapacitats,
a més de discapacitats, tenen capacitats i potencialitats”.
Maria Enciso va destacar especialment que “sigui un municipi
petit com Masquefa” el que compti amb aquestes pioneres
instal·lacions, “i no una gran ciutat com Barcelona”. També va
assegurar que el CTC és un exemple a seguir per a l’organització.
Per la seva banda, l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete,va
ressaltar que el projecte ja va néixer amb la voluntat que
“absolutament tothom, sense cap tipus de discriminació, tingui
accés a les TIC”. Per això “en lloc de segregar o excloure les

persones amb discapacitat enviant-les a d’altres centres, hem
creat un equipament que és punt de trobada de tots i totes”.

Demostracions pràctiques

La representant de la Fundació ONCE va poder provar alguns
dels equipaments adaptats del centre, especialment els que estan
preparats per a persones invidents o amb problemes visuals. Entre
aquests destaquen els ordinadors amb pantalles augmentatives,
els teclats adaptats al llenguatge braille o el programari que
llegeix els continguts de les pàgines web, entre altres.
Però el CTC vol posar les TIC a l’abast de tothom i per això
compta també amb molts altres equipaments, com per exemple
ratolins adaptats per a persones amb problemes de mobilitat
a les mans, un ratolí que es controla amb el mentó, o l’anella
instal·lada a la sala d’actes perquè les persones amb deficiència
auditiva puguin seguir les explicacions mitjançant el seu audiofon.
L’Ajuntament posa aquest espai adaptat a la disposició de les
entitats, associacions, tallers i escoles que treballen amb el
col·lectiu de persones amb discapacitat. Des que va entrar en
funcionament el maig del 2009 ha rebut la visita de nombroses
associacions, tallers i escoles, no només de Masquefa i l’Anoia
sinó també de les comarques veïnes i d’altres indrets de
Catalunya.
L’acte va comptar precisament amb la participació d’algunes
d’aquestes entitats, a les quals se’ls va explicar el projecte
d’accessibilitat del CTC. Tot el centre tecnològic és accessible i
està adaptat a les persones amb discapacitat, tan a nivell d’obra
com de senyalització i mobiliari.

ACTUALITAT

LES BOTIGUES
AL CARRER
tornen a engrescar
LA CLIENTELA

MASQUEFA
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La quarta edició de Les Botigues al Carrer,
celebrada el diumenge 3 d’octubre, va
repetir els bons resultats de participació,
visitants i vendes de les edicions precedents

Des de les 10 del matí i fins a les 3 de la tarda els masquefins
i masquefines van passejar per l’avinguda de la Línia per visitar
els estands que hi van instal·lar la vintena de comerços i
empreses participants. Els comerciants van mostrar-se satisfets,
una vegada més, pel funcionament d’aquesta original proposta
organitzada per l’Ajuntament i van coincidir a destacar que
Les Botigues al Carrer són una fórmula eficaç per ajudar-los
a donar a conèixer els seus productes i serveis. A la vegada,
la iniciativa permet també al teixit comercial i empresarial
explorar possibilitats de negoci i concretar algunes vendes.
Des de la primera edició, el març del 2009, Les Botigues al
Carrer han obtingut una excel·lent resposta per part de les
empreses i els comerços de Masquefa, amb una vintena de
participants de mitjana. A més, han captat en cada edició nous
comerciants, a la vegada que han fidelitzat gran part dels que ja
hi participaven. El 3 d’octubre hi van prendre part per primera
vegada 5 empreses: Bonavista Gym, Finestres Anoia, Hospital
Veterinari, Trozos de Cultura i 6TNArquitectura. A més, van
tornar a apostar-hi unes altres 14 empreses: Sol i Lluna, Moda
Jove, Escola de Dansa Noemí Rubira, Zero Administration
Time, Multipreu David, Moda Menuda, Original Video Masquefa,
Instal·lacions E. Olivella, Ciber Phone PC, El Raconet Artístic,
Centre de Jardineria Masquefa, Emme, La Pera i Llar i FinestraLlar 21.
També des de la primera edició Les Botigues al Carrer han
aglutinat representants de pràcticament tots els sectors
comercials de Masquefa.
Les Botigues al Carrer permeten disfrutar d’una jornada especial
i compaginar les passejades i les compres. A més, els visitants
gaudeixen d’algunes animacions i demostracions al carrer
amb què les empreses donen a conèixer els seus productes i
serveis. En aquesta darrera edició tres actrius de El Raconet
Artístic van demostrar les seves dots teatrals recorrent totes
les parades de la fira disfressades de mestresses de casa. El
gimnàs Bonavista Gym va portar un culturista i va organitzar
diverses demostracions d’arts marcials.

Pla per revitalitzar el comerç
Les Botigues al Carrer s’emmarquen
en un pla de l’Ajuntament per
revitalitzar el comerç de Masquefa
i ajudar-lo a plantar cara a la crisi.
Altres iniciatives que ha impulsat
el Consistori són, per exemple,
l’organització de cursos formatius
i tallers adreçats als comerciants,
l’habilitació d’aparcaments en zones

comercials o l’habilitació de la zona
blava per afavorir la rotació de
vehicles i fer més fàcil el fet d’anar a
comprar al centre.
També s’ha posat en marxa el portal
www.jocomproamasquefa.com, amb
informació actualitzada sobre els
comerços de la vila i la seva activitat.
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ACTUALITAT

EL NOU INSTITUT, MÉS A PROP

Des del dia 1 d’octubre les màquines treballen en el solar del costat del CRARC per construir-hi el
nou i esperat institut. Les obres avancen a bon ritme i la previsió és que el nou institut de Masquefa
obri portes al setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar 2011-2012

Els treballs de construcció del nou institut van a càrrec de
Corsan Corvian Construccions, a qui la Generalitat va adjudicar
les obres, mitjançant l’empresa pública GISA. El projecte compta
amb un pressupost de 5.200.000 euros.
El nou edifici de la Secció d’Estudis Secundaris (SES) de Masquefa
tindrà 4 línies d’ESO i 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.
La nova SES es fa en uns terrenys municipals que l’Ajuntament
ja va cedir a la Generalitat. El Govern català, que és qui té la
competència per a construir aquests equipaments educatius, ha
adjudicat ara les obres tot i que ja fa molt temps que l’Ajuntament
va realitzar tots els tràmits que havia i podia dur a terme per a
tirar endavant el nou institut.

Un edifici de 4.400 m2

El nou institut serà un edifici de tres plantes amb forma de U i

tindrà una superfície de més de 4.400 metres quadrats.
A l’ala nord (que donarà a l’avinguda Maresme) hi haurà la
cafeteria i el menjador en la planta baixa, i 8 aules a les plantes
primera i segona. A l’ala sud (perpendicular als carrers Rogelio
Rojo i Xic de l’Anyé) s’hi faran el gimnàs i els vestidors, a la
planta baixa, i 8 aules i 2 laboratoris en la planta primera i segona.
Finalment, a l’ala est (que donarà al CRARC i connectarà les
altres 2 ales) s’hi habilitarà la zona d’administració i professorat,
la biblioteca i dos tallers, a la planta baixa, així com 3 aules
temàtiques i 2 aules de suport a la planta primera i segona.
El nou edifici de la SES, dissenyat amb criteris de funcionalitat
i primant la seva integració a l’entorn, comptarà també amb
una pista poliesportiva, una zona de pati i un aparcament per a
bicicletes i motocicletes.
La futura ampliació amb 2 línies de batxillerat es farà prolongant
l’ala sud, amb 6 aules, una aula de tecnologia i un laboratori. S’hi
preveu una segona pista poliesportiva.

El nou edifici de l’escola Masquefa II fa un nou pas amb l’adjudicació de les obres
La Generalitat de Catalunya també va adjudicar el 23 de setembre,
mitjançant l’empresa pública GISA, la construcció del nou edifici
de l’escola Masquefa II a l’empresa Constructora de Calaf per
un import de 3.016.203 euros, més IVA. Un cop iniciades, les
obres tindran un termini d'execució d'11 mesos. El nou

equipament educatiu es fa també al mateix solar del costat del
CRARC. El nou institut i la nova escola, així com les importants
inversions que el mateix Ajuntament ha fet els darrers anys per
a millorar els centres docents ja existents, apropen Masquefa a
la desitjada estabilitat en el panorama educatiu.

Participa de les Jornades "Masquefa, per una Vila Educadora"
Els dies 9, 10 i 11 de desembre tindran lloc les primeres Jornades
"Masquefa, per una Vila Educadora", que s’emmarquen en el
desenvolupament del Projecte Educatiu de Vila (PEV) Aquestes
jornades seran un espai de coneixement i d’intercanvi d’experiències,
de formació, de debat i de reflexió entorn a l’educació a la vila,
l’educació entesa com un motor de transformació social i compromís
de tots i totes les vilatanes. Tots podem educar i ser educats. Si
vols participar de les jornades i/o vols donar a conèixer alguna
experiència de bones pràctiques, posa’t en contacte amb nosaltres al
telèfon 93 772 78 36 (Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament)
o al correu electrònic pevmasquefa@masquefa.net.
Més informació: www.masquefa.cat

L’Espai Familiar es trasllada a la nova
sala La Bàscula de la Rogelio Rojo
L’Espai Familiar ha estrenat aquest mes d’octubre nou local. Així,
les educadores, les famílies i els nadons gaudeixen ara d’unes
noves instal·lacions a la Sala La Bàscula, al Recinte Rogelio Rojo.
L’Espai Familiar és un servei de l’Ajuntament per a ajudar les
famílies amb infants de 0 a 3 anys en tots els aspectes relacionats
amb l’educació i la criança dels seus fills i filles. Gràcies a aquesta
iniciativa les famílies disposen d’un espai de trobada on poden
compartir experiències i dubtes amb el suport dels professionals de l’equip educatiu del servei.
El servei és divideix en dues activitats diferents:
· Espai Nadons: adreçat a les famílies i infants de 0 a 15 mesos.
Les sessions es fan els dimarts, de 15h a 17h. El preu és de 15
euros mensuals
· Espai Menuts: adreçat a famílies i infants entre 16 i 36 mesos.
Les sessions es duen a terme els dimecres, de 15h a 17h. El preu

La llar d’infants de La Beguda
bufa les dues primeres espelmes
La Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i Sanghés, a la Beguda
Alta, va celebrar l’1 d’octubre el segon aniversari en companyia
de l’equip directiu, el professorat, els nens i nenes, les famílies i
els veïns i veïnes. La festa va començar amb un berenar, en què
no va faltar el tradicional pastís d’aniversari. La cuca de la Beguda
tampoc no s’ho va voler perdre i va visitar el centre per fer gaudir

també és de 15 euros mensuals.
En tots dos casos s’ofereix un temps de tertúlia per compartir
les experiències i inquietuds entre les famílies i els professionals
de l’espai familiar en tots aquells àmbits que més preocupen a
pares i mares (per exemple l’alletament, l’alimentació, la son, els
límits, les rebequeries, el control d’esfínters, els hàbits o l’inici
de l’escola, entre altres); i un espai de relació i joc entre infants
d’ aquestes edats.

a grans i petits. A més els assistents van ajudar la llar d’infants
a enjardinar el nou pati col·locant-hi plantes. També van poder
visitar la llar d’infants i conèixer les seves instal·lacions i serveis.
El centre educatiu acaba d’estrenar aquest curs una ampliació
que li ha permès doblar la seva capacitat, i passar de 2 aules i
30 places a 4 aules i 61 places, gràcies a la construcció d’una
nova planta baixa. Aquesta planta disposa de 2 aules de 45
metres quadrats cadascuna, equipades amb banys, un vestuari i
un magatzem. També s’hi ha fet un vestíbul i una sala per a usos
múltiples.
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NOTÍCIES

Les obres per a estendre la fibra òptica, a bon ritme
Es tracta d’una actuació estratègica per afavorir la captació de noves empreses de base
tecnològica al polígon del Clot del Xarel·lo i, al mateix temps, per proporcionar als vilatans i
vilatanes un sistema de telecomunicacions de primer ordre
Els treballs de l’estesa òptica van
començar a l’agost i en l’actualitat s’està
acabant d’instal·lar sota els carrers les
arquetes i els tubs, tasca que es preveu
que s’allargarà tres o quatre setmanes.
Després es procedirà a fer passar la
fibra òptica pels tubs i posteriorment es
faran algunes proves per a comprovar el
funcionament de la xarxa.
L’actuació, amb un pressupost de 435.495
euros, la duu a terme la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la
Informació, de la Generalitat després
de les gestions fetes per l’Ajuntament.
L’estesa de fibra òptica permetrà als
masquefins i masquefines gaudir d’uns
serveis de telecomunicacions de primer
ordre. Es tracta també d’una aposta
estratègica per atraure empreses de
base tecnològica fins al nou polígon
del Clot del Xarel·lo. La fibra òptica
possibilita serveis de telecomunicacions
de gran capacitat, ja que proporciona
una velocitat de transmissió de dades
molt elevada, de l’ordre de gigues per
segon.
Les obres consisteixen a estendre
la fibra òptica des de l’estació de
Ferrocarrils, on es troba el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació (CTTI) de la Generalitat,
fins al polígon del Clot del Xarel·lo,
passant pel centre urbà de Masquefa
i les urbanitzacions del Maset i Can
Quiseró.
D’aquesta
manera,
l’actuació
comporta un triple benefici. D’una
banda, dotarà el nou polígon d’una

important infraestructura de serveis
de telecomunicacions que facilitarà la
captació d’empreses capdavanteres del
sector tecnològic.
D’altra banda, la xarxa de fibra òptica
s’interconnectarà, al seu pas pel Maset
i Can Quiseró, als nodes de Masquefa
Sense Fils. Així, els veïns i veïnes
disposaran d’un enllaç directe i d’altes
prestacions amb el Centre Tecnològic
Comunitari (CTC), que farà possible
en el futur el desplegament de nous
serveis d’aquesta xarxa wifi municipal
d’accés a Internet.
I, finalment, les dependències municipals
es veuran també beneficiades pels
avantatges de la fibra òptica, ja que
la xarxa interconnecta l’Ajuntament,
l’Àrea de Serveis Personals (la Torre
dels Lleons) i el Centre Tecnològic
Comunitari.

Places lliures als cursos de català i anglès, i al Servei de reforç escolar
Encara queden places als cursos de català de nivell B i C, i al
curs d’anglès de nivell mig. Les classes de català de nivell B es
fan els dilluns i dimecres, de 19.30h a 21.30h, i les de nivell C,
els dimarts i dijous, de 19.30h a 21.30h. Les classes d’anglès
de nivell mig tenen lloc els dilluns i dimecres de 19.30h a 21h.
Les inscripcions s’han de fer al CTC (avinguda Catalunya, 60
- 93 772 78 28).
També queden vacants al Servei de reforç escolar i tècniques
d’estudi. Queda una plaça al grup d’alumnes de 1r i 2n d’ESO,

i 2 places al grup de 3r i 4t. Les classes per als alumnes de
1r i 2n es fan els dilluns de 17.30h a 19h i els dimecres de
16 a 17.30h. Les dels alumnes de 3r i 4t els dilluns de 19h
a 20.30h i els dimecres de 17.30h a 19h. Les inscripcions
s’han de fer a l’ Àrea de Serveis Personals (C/ Crehueta, 33).
Cal adjuntar a la butlleta d’inscripció ( adherida al tríptic
informatiu ) una fotocòpia del DNI, una fotografia mida
carnet i, posteriorment, fer el pagament a l’Ajuntament (C/
Major, 93).
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Ja pots obtenir el certificat digital idCAT al CTC
A partir del 2 de novembre els masquefins i masquefines
podran sol·licitar o renovar el certificat digital idCAT al
Centre Tecnològic Comunitari (avinguda Catalunya, 60 –
93 772 78 28). L’idCAT és la identitat digital dels ciutadans,
un identificador digital que assegura
la integritat i la confidencialitat de les
transaccions electròniques, garantint
la identitat dels ciutadans. Amb aquest
certificat digital es poden fer més d’un
centenar de tràmits i gestions davant les
administracions amb tota la seguretat
jurídica i tècnica.
L’idCAt es pot sol·licitar mitjançant la
pàgina web www.idcat.net. Un cop feta
la petició el sol·licitant ha de personarse al Centre Tecnològic Comunitari amb
el formulari i també la fotocòpia del DNI compulsada perquè
li sigui validada la sol·licitud. L’horari d’atenció al públic per

a aquest servei és dimarts i dimecres, de 10h a 13h, i de 17h
a 20h. Al CTC també es pot compulsar la fotocòpia del DNI.
Els certificats idCAT permeten als ciutadans i ciutadanes
signar i xifrar documents en format electrònic, signar i xifrar
correus electrònics, i realitzar tràmits
i consultes en línia amb tota garantia i
agilitzant-ne les gestions.
Amb
l’idCAT
es
poden
fer
tràmits particulars amb diferents
administracions i, a més assegura la
integritat de les dades que s’envien.
Així per exemple, es pot fer la
declaració d’Hisenda , aconseguir un
Informe de Vida Laboral de la Seguretat
Social, o pagar tributs gestionats per la
Generalitat de Catalunya a través del
portal www.e-tributs.net, entre altres. Podeu consultar els
més de cent usos concrets de l’idCAT a www.idcat.net

Neix l’Associació de la Gent Gran de Masquefa
El teixit associatiu masquefí disposa des de fa unes setmanes
d’una nova entitat. Es tracta de l’Associació de la Gent Gran
de Masquefa, constituïda recentment. Amb seu al Casal de la
Gent Gran, l’associació organitza activitats com ara xerrades,
tallers, cursets, excursions, jocs de taula i de memòria i balls,
entre altres. Poden formar part de l’associació totes les
persones majors de 60 anys i pensionistes. L’Associació de la
Gent Gran de Masquefa es presentarà en públic el dia 5 de

novembre, a Sala Polivalent del Recinte Rogelio Rojo, a les 5
de la tarda.
La junta de la nova entitat l’integren la presidenta Josefa Esteve,
el vicepresident Joan Mas, la secretària Mª Teresa Giménez, el
tresorer Ramon Guardia i els vocals Ramon Cunillera, Cristina
Navarro, Joaquín Sabi i Mª Rosa Tomàs.
Per a més informació podeu adreçar-vos al Casal de la Gent
Gran (plaça de l’Estació, s/n) o trucar al 93 772 50 07.

Acolliment civil a l’Arnau Sequi Serrano
La sala de plens de l’Ajuntament va ser, el divendres 24 de
setembre, l’escenari del segon acolliment civil que se celebra
a Masquefa, una cerimònia laica que esdevé la benvinguda a la
comunitat d’un nou vilatà amb drets i obligacions. El masquefí
Arnau Sequi Serrano va ser el segon infant de Masquefa que
rep aquesta benvinguda, en un emotiu acte en què va estar
acompanyat del seu pare i la seva mare, el Jordi i la Sandra, així
com de la resta de familiars i amics.
La cerimònia va començar amb els parlaments del regidor
Carles Mernisi, qui va recordar que l’acolliment civil “és un acte
de compromís” dels pares i padrins de l’Arnau per ajudar-lo a
créixer amb valors com “la solidaritat, la justícia, el respecte i la
pau”. Després van arribar les emotives paraules del padrí i els
pares. El primer va recordar l’enorme alegria que el naixement
ha provocat en la família i els amics. La mare, molt emocionada,
va explicar com li ha canviat la vida des que l’Arnau va arribar
al món i va explicar que farà tot el que estigui a les seves mans
perquè tingui la millor educació possible. L’acte va cloure amb
la lectura, per part del regidor Mernisi, dels Drets de l’Infant
reconeguts per les Nacions Unides. El regidor va demanar a
l’Arnau i a la resta d’infants que vetllin perquè aquests drets
“siguin universals per a tots els nens i nenes del món”.
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Els emprenedors ja poden
completar tot el procés del
pla d’empresa a Masquefa

El Servei d’assessorament a empreses i emprenedors de
l’Ajuntament s’ha integrat a la xarxa ‘Inicia: per a la creació
d’empreses’ de la Generalitat. Això comporta que els
emprenedors ja poden fer tot el procés d’elaboració del pla
d’empresa a Masquefa, inclòs l’informe final de viabilitat. Les
persones que creen nous negocis i volen sol·licitar subvencions
i préstecs en condicions avantatjoses han d’elaborar el pla
d’empresa i obtenir l’informe de viabilitat. Fins ara el Servei
d’assessorament a empreses i emprenedors de Masquefa
ajudava els emprenedors en l’elaboració del pla d’empresa, però
no podia emetre l’informe final de viabilitat, de manera que els
emprenedors s’havien de desplaçar a d’altres municipis. Amb la
integració a la xarxa ‘Inicia’ la Generalitat també ha concedit a
l’Ajuntament una subvenció de 15.000 euros per al foment de la
creació de noves empreses.

Servei gratuït d’autobús municipal
per a les Eleccions al Parlament de
Catalunya (28 de novembre 2010)

SORTIDES
10.00h -12.00h: Can Quiseró
10.15h - 12.15h: El Maset
10.30h – 12.30h: La Beguda Alta
10.45h – 12.45h: Can Parellada
16.00h – 18.00h: Can Quiseró
16.15h – 18.15h: El Maset
16.30h – 18.30h: La Beguda Alta
16.45h – 18.45h: Can Parellada
TORNADES
11.15h: Tornada
13.15h: Tornada
17.15h : Tornada
19.15h: Tornada

del
del
del
del

Col·legi
Col·legi
Col·legi
Col·legi

Parada
Parada
Parada
Parada
Parada
Parada
Parada
Parada

Electoral
Electoral
Electoral
Electoral

bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus

El Turó
El Turó
El Turó
El Turó

Subvenció de 13.230 euros Nova guia d’activitats per a
per al CTC
infants de 0 a 12 anys
La Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat ha
atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 13.230 euros per a la
gestió i l’activitat del Centre Tecnològic Comunitari. Es tracta
d’un dels ajuts de la convocatòria de subvencions a projectes
de teletreball, foment de les TIC a les pimes i dinamització
econòmica mitjançant les TIC.

Vols
col·laborar
cavalcada de Reis?

en

la

La Comissió de la Cavalcada de Reis ja prepara l’arribada dels
Reis Mags d’Orient la nit del 5 de gener vinent. Per això fa una
crida a tothom qui vulgui col·laborar-hi o participar-hi. Els
interessats poden adreçar-se a l’Àrea de Serveis Personals de
l’Ajuntament, a la Torre dels Lleons (C/ Crehueta, 33) o trucar al
93 772 78 36. Els voluntaris han de tenir com a mínim 14 anys.

L’Ajuntament ha editat la nova
Guia d’activitats per a infants de
0 a 12 anys, que es pot consultar
als
equipaments
municipals
i al web www.masquefa.cat.
Elaborada amb la col·laboració
de les AMPA i les associacions;
la publicació recull totes les
activitats extraescolars que es
faran a Masquefa aquest curs
2010/2011, en horari no lectiu.
La guia incorpora, per primera
vegada, les activitats adreçades
a la petita infància (nens i nenes
de 0 a 3 anys), especialment les que es duen a terme a l’Espai
Familiar. També posa l’accent en les activitats de lleure que es
poden fer conjuntament en família.

ACTUALITAT
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MARXA PELS

DRETS DE L’INFANT

Tots i totes estem
convocats el dia 20
de novembre a la
gran
Marxa
pels
Drets de l’Infant.
Els masquefins i
masquefines ens
concentrarem al
pati del Recinte
Rogelio Rojo a les 10 del
matí i, una hora després,
iniciarem el recorregut
fins a la plaça de l’Estació.
La marxa l’encapçalarà
una pancarta amb el lema
‘Drets de l’Infant’.
Aquesta iniciativa persegueix l’objectiu de donar a conèixer
a tothom els drets, i també els deures, que tenen tots els

infants. Al mateix temps vol denunciar
que aquets drets no es respecten en
alguns països i demanar que, d’una
vegada per
totes,
acabin
s e n t
universals
per a tots els
nens i nenes
del
món.
Masquefa,
doncs,
és
vol fer sentir.
I per això
d e m a n a a tot els participants a la
marxa que portin alguna cosa amb la que puguin fer soroll.
Un cop a la plaça de l’Estació es podrà visitar una exposició
sobre la nova Llei de la Infància i l’Adolescència. També es

Salut

dignitat.
Deure: Ens hem de comprometre a aprofitar bé les
oportunitats que la família i la societat ens donen

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

Igualtat

Identitat

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

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

Atenció Especial

Benestar
Dret: Tots els infants hem de disposar dels mitjans necessaris
per créixer físicament, mentalment i socialment en llibertat i

Dret: Tots els infants amb malalties físiques i psíquiques hem
de rebre l’atenció especial i l’educació adequada
Deure: Ens hem de comprometre a evitar marginar les
persones malaltes o discapacitades i estimar-les tal i com són
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Per quart any consecutiu l’Ajuntament de Masquefa se sumarà el dissabte 20 de novembre
al Dia Universal dels Drets de l’Infant. Petits i grans gaudiran d’una jornada lúdica que tindrà
també un clar accent sensibilitzador i reivindicatiu. La principal novetat és una marxa popular
que recorrerà els carrers de la vila per donar a conèixer a tothom els drets dels més menuts
i exigir que es respectin a tot el món

llegirà un manifest, en un acte interactiu que demanarà la
participació dels assistents. La jornada la tancarà un espectacle
infantil, també a la plaça de l’Estació.

Treball a les escoles

La celebració el 20 de novembre és només una de les diverses
activitats que l’Ajuntament organitza, amb el suport de la
comunitat educativa, els pares i mares, i les entitats, per a
donar a conèixer els drets i deures dels infants i sensibilitzar
els vilatans i vilatanes.

L’Ajuntament està adherit a la campanya ‘Els Drets de l’Infant’
de la Diputació de Barcelona, una proposta metodològica per
conèixer la Convenció sobre els drets de l’infant mitjançant
un programa d’activitats informatives i sensibilitzadores als
centres educatius de Masquefa i La Beguda. Durant tot el mes
de novembre els alumnes de 1r, 3r i 5e curs de primària de
les escoles El Turó, Font del Roure, Masquefa II i Vinyes Verdes
participaran de diverses activitats per conèixer els drets i
deures dels infants, tant en el context local com en el d’altres
realitats del món.

Protecció

joc per arribar a ser persones compromeses amb la societat
Deure: Ens hem de comprometre a jugar, estudiar i aprendre
moltes coses amb il·lusió i esforç

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

Amor i comprensió

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

Educació i joc
Dret: Tots els infants tenim dret a l’educació, a la cultura i al

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

Participació
Dret: Tots els infants tenim dret a expressar-nos lliurement i
a ser consultats i respectats en les nostres opinions i valors
Deure: Ens hem de comprometre a dir la nostra i assumir amb
responsabilitat els acords que hem pres
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Ràdio Masquefa (91.6 FM) aposta per la programació
pròpia i ja prepara el salt a Internet
Ràdio Masquefa (91.6 FM) ha estrenat la programació de la
nova temporada. En la graella hi destaquen novetats com
ara un programa de cuina, un nou programa d’esports, amb
tertúlia inclosa, i la potenciació de la tertúlia política, amb nous
contertulians.També es potencien els serveis informatius, amb
el nou format de l’informatiu setmanal i la consolidació del
magazine matinal com a gran referent de l’actualitat. L’emissora
municipal també organitza un taller de ràdio per a joves.
La graella manté programes ja consolidats, com per exemple
el ‘Què fem aquest cap de setmana?”, que afronta la quarta
temporada. Així ho va explicar el coordinador de Ràdio
Masquefa, Darío Muhi, en la presentació de la temporada, que
Dilluns

Dimarts

Dimecres

0a6
6a9
9
9 a 11
11 a 12
12 a 12.45

Música
Variada

20 a 21
21
21 a 22

Divendres

Dissabte

Música
Variada

L’Autobús...
...del temps

Diumenge

...de
l’espectacle
Sintonies

...social

... rosa

El Rebost

Música
Variada

91.6 Notícies
Música Variada

15.30 a 16.30

19.30 a 20

Dijous
Música en Català
Música Variada
91.6 Notícies
Música Variada

12.45 a 13
13
13 a 15.30

16.30 a 17
17 a 18
18 a 19.30

va tenir lloc al CTC, amb
una trentena d’assistents.
Muhi va posar l’accent en
l’aposta que fa l’emissora
per
la
programació
pròpia. L’alcalde, Xavier
Boquete, va agrair l’esforç
i la dedicació voluntària
dels
nombrosos
col·laboradors de l’emissora. I la regidora de Comunicacions,
M. Àngels Font, va anunciar que la ràdio podrà escoltar-se
també per Internet a partir del novembre.

Que fem
aquest cap de
setmana?

Música Variada

Que fem
aquest cap de
setmana?

El Rebost

Música Variada
Música Variada

El Filferro

Música Variada
Música Variada

Música Variada
Masquefa
Esports

* Ple Municipal
(2n dijous de cada mes) (la data del ple pot patir modificacions)
Tertúlia
Música Variada
Política
91.6 Notícies
Música Variada

Música Variada
Música Variada

La Biblioteca, tancada pel trasllat al nou edifici
Des del 15 d’octubre i fins a final de gener la Biblioteca
Municipal està tancada per fer el trasllat a les noves instal·lacions
habilitades a la Fàbrica Rogelio Rojo. Durant aquests tres mesos
es completarà el trasllat de tot el fons bibliogràfic i documental
i s’instal·larà el mobiliari a la nova Biblioteca Municipal. Masquefa
gaudirà així d’un modern i funcional equipament, que donarà
resposta a les necessitats culturals. La nova biblioteca ocupa una
part que s’ha rehabilitat de l’antiga Fàbrica Rogelio Rojo.
Durant aquest temps les persones que requereixin un espai
per a l’estudi poden sol·licitar-lo a la regidoria de Cultura, a
l’Àrea de Serveis Personals (C/Crehueta, 33 - 93 772 78 36).
L’Ajuntament resoldrà les sol·licituds d’acord amb les necessitats
dels demandants i la disponibilitat d’espais municipals.
Els vilatans també tenen l’opció, durant aquest període, d’anar a

les biblioteques més properes:
•
•
•
•
•

Biblioteca Francesc Pujols (Martorell): 93 774 22 00 (b.martorell.
fp@diba.cat)
Biblioteca de Piera: 93 778 96 65 (b.piera@diba.cat)
Biblioteca Ramon Bosch de Noya (Sant Sadurní d’Anoia): 93 891
20 33 (b.st.sadurnia.rbn@diba.cat)
Biblioteca Jaume Vila i Pascual (Gelida): 93 779 28 09 (biblio.
gelida@diba.cat)
Biblioteca Joan Pomar i Solà (Sant Esteve Sesrovires): 93 771 33 28
(b.st.esteves.jps@diba.cat)

El bibliobús Montserrat visitarà La Beguda Alta el 8 de novembre,
de 15.30h a 18.30h. S’instal·larà al costat de l’escola Vinyes
Verdes. (C/ Mn. Cinto Verdaguer, 50). Per a més informació: 616
988 352 - www.diba.cat/biblioteques - b.montserrat@diba.cat
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Masquefa, amb tot a favor per a ser

Ciutat Gegantera 2012
En el darrer número de la ‘Masquefa Batega’ us explicàvem que
Masquefa ho té tot a favor per a ser proclamada Ciutat Gegantera
l’any 2012. Però, que és ser Ciutat Gegantera?

Una mica d’història
El 1985, i inspirats en la Ciutat Pubilla de la Sardana, l’Agrupació
de Colles de Geganters de Catalunya (ACGC) va crear la trobada
anual de les colles geganteres catalanes. Més de 25 anys celebrant
aquesta trobada!

Qui hi participa?

Els convidats i protagonistes en aquesta festa són quasi 5.000
geganters i geganteres que acompanyen unes 500 figures de gegants
i gegantons i, entre grallers, dolçainers, flabiolaires i tabalers, gairebé
400 músics, que acompanyen les cercaviles i balls de gegants.

Qui i com s’escull la Ciutat Gegantera?

Hi ha un termini per presentar la candidatura. Aquest termini ja ha
finalitzat i, en aquesta ocasió, la de Masquefa és la única candidatura
que s’ha presentat per a ser Ciutat Gegantera 2012.El següent
pas és presentar la nostra candidatura, el febrer del 2011, durant
l’Assemblea General de l’Agrupació. Masquefa disposa de 20 minuts
per mostrar i explicar a totes les colles geganteres de Catalunya
com és la nostra vila, qui som i què oferim com a poble que
estima els gegants. I dir-los que volem i podem celebrar la Ciutat
Gegantera el 2012. Un cop feta la presentació les colles geganteres
emeten el seu vot.
La colla i població escollida té la responsabilitat d’organitzar un
seguit d’actes un cap de setmana en concret, tot i que també es
pot repartir durant l’any. La Colla Gegantera de Masquefa desitgem

tenir els vots a favor de totes les colles.

Què ha de fer la Colla Gegantera i el poble escollits?

A més d’organitzar la trobada, conjuntament amb l’Ajuntament, la
colla gegantera assumeix la responsabilitat i té l’honor de passejar
en Treball i na Cultura, gegants de l’ACGC, i fer-los ballar amb el Ball
d’Aniversari; passejar en Pau i l’Alegria, gegantons de l’ACGC, i ferlos ballar amb Peuets de Gegant, i acollir l’assemblea anual ordinària
de l’Agrupació.

Qui ha estat Ciutat Gegantera?

Totes aquestes poblacions, amb les seves colles, han estat Ciutat
Gegantera: Sallent (1985), Tona (1986), Vilassar de Dalt (1987),
Molins de Rei (1988), Sant Celoni (1989), Manresa (1990), Sant Julià
de Lòria (1991), Matadepera (1992), Reus (1993), Palamós (1994),
Lleida (1995), Esplugues de Llobregat (1997), Móra d’Ebre (1998),
Vic (1999), Barberà del Vallès (2000), Sant Feliu de Llobregat (2001),
Sant Carles de la Ràpita (2002), Mollet del Vallès (2003), El Prat
de Llobregat (2004), Capellades (2005), Montblanc (2006), Sant
Joan Despí (2007), Sant Vicenç dels Horts (2008), Tàrrega (2009),
Manlleu (2010) i La Seu d’Urgell (2011).
La Colla de Geganters i Grallers de Masquefa

La Beguda homenatja els avis i àvies de més de 70 anys
La Beguda va retre novament un emotiu i càlid homenatge
als seus avis i àvies el 12 d’octubre. L’Homenatge a la
Vellesa, una tradició molt arrelada, va arribar aquest any a la
seixantena edició. Amb aquesta iniciativa els organitzadors
volen “agrair a la nostra gent gran que hagin dedicat
tota la seva vida al poble i a nosaltres”. Van participar en
l’homenatge 24 avis i àvies, tots ells majors de 70 anys.
La celebració va començar amb una missa a l’Església de
la Immaculada Concepció i després els avis i àvies es van
dirigir, en cercavila, fins a l’Envelat. Ho van fer encapçalats
pels grallers de la Beguda i, com marca la tradició, cadascun
d’ells amb un acompanyant, el qual portava un ram de flors.
A l’Envelat van gaudir d’una petita representació teatral
a càrrec d’un grup de nens i nenes de La Beguda, i d’un
vermut popular. Després van dinar plegats en una arrossada
amb més de 140 comensals, i van escoltar les havaneres del
grup La Morralla. L’homenatge l’organitza el Patronat de la

Vellesa amb la col•laboració de la Societat Recreativa Unió
Begudenca, la Fundació La Caixa, Masia Bach i Vins Bel.
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La Copa Catalana de Resistència d’Autocròs es decideix a Masquefa
El circuit de la Pedrosa va ser el diumenge 17 d’octubre
l’escenari de la cinquena i última prova de la Copa Catalana
de Resistència d’Autocròs. Masquefa va fer de jutge de la
competició, ja que els campions no es van decidir fins a aquesta
darrera cursa.
L’únic equip masquefí que hi va córrer, integrat pels pilots
David Cabeza i Jordi Morgadas, va tenir una actuació destacada,
i va ser sisè de la seva categoria, la divisió I (en què participen
turismes de fins a 1.600 cc). Cabeza i Morgadas corren amb
l’equip Gas a Fons i per a l’escuderia a Fondu Competició. Els
masquefins van acabar 14ns de la general. En aquesta categoria
la cursa la va guanyar l’equip format per Pau Canals i Unai
Flores. En l’altra categoria, divisió II (vehicles de fins a 2.000 cc)
es va imposar l’equip pierenc de Jordi Zapata i Ivan Cano. Els
de Piera van ser també els guanyadors absoluts de la carrera
disputada a Masquefa.
Tot i la forta pluja que havia caigut pocs dies abans i els
arranjaments fets al circuit, la pista va tenir un molt bon
comportament i va afavorir que els 27 equips rodessin a una
velocitat elevada.
Els resultats a Masquefa van acabar definint els guanyadors

absoluts del campionat. La Copa Catalana se la van endur
finalment Tomàs Alonso i Ignasi Alonso, campions també de la
categoria II. El vencedor en categoria I és l’equip format pels
germans Freixas i Vicenç Vilaseca.

Representació masquefina a la mítica Matagalls-Montserrat
Els dos membres del Club Excursionista Anoia (CEA) que
van participar en la mítica Matagalls- Montserrat celebrada
al setembre, Fernando Freijo i Carlos Vizuete, van superar
amb èxit el gran repte de cobrir els més de 83km i els 5.980
metres de desnivell acumulat que exigeix aquesta dura
caminada. El temps va acabar fent costat als 3.000 participants
i al centenar de voluntaris.
Vizuete va cobrir la major part de la distància corrents i
va arribar al Monestir de Montserrat després d’11 hores
i 30 minuts. Freijo va marcar un ritme més conservador i
va arribar al monestir en 15 hores i 3 minuts. Només un
75% dels participants a la Matagalls-Montserrat arriben a
completar-la, amb una mitjana de 17:35 hores.

Presentació del Barça amb accent masquefí
Masquefa va col·laborar en la presentació dels equips de voleibol
del Futbol Club Barcelona. El Barça va presentar el seu primer
equip d’aquesta disciplina i els conjunts de base el dissabte 16
d’octubre a La Beguda, a l’Hotel Barceló Montserrat. L’acte va
tenir accent masquefí, ja que va hi van ser presents els gegants
de la nostra vila, l’Isidre i la Magdalena. També els Falcons de
Piera i els grallers de la Pobla de Claramunt van participar en un
acte que va atraure nombrosos representants del món esportiu,
així com els principals mitjans de comunicació especialitzats.
A més, el Barça va apostar per una jove empresa de Masquefa,
amb seu al CTC, per organitzar la presentació: el Grup TDE
Gamper Sport. Aquesta era la primera vegada que el Barça
apostava per aquest original format per a presentar els equips
d’una de les seves seccions.
Masquefa, doncs,va posar el seu granet de sorra a l’acte, que va
servir també per donar a conèixer els nostres gegants, un dels

elements més emblemàtics de la nostra vila.

COMENCEN LES OBRES DEL

NOU CASAL DE JOVES
Aquest octubre han començat les obres per fer el nou Casal
de Joves a l’antiga i emblemàtica Fàbrica Rogelio Rojo. Amb
aquesta actuació l’Ajuntament vol donar resposta a una
històrica reivindicació del col·lectiu de joves i posar a la seva
disposició un equipament de qualitat i que, a la vegada, permeti
ampliar l’oferta de serveis i activitats adreçats als joves i
oferir-los una programació àmplia, estable i diversificada. El
nou Casal s’està fent al costat de la nova biblioteca. L’actuació
permet rehabilitar una part més de la Fàbrica Rogelio Rojo,
Bé Cultural d’Interès Local.
El Casal ocuparà gairebé 300 metres quadrats, distribuïts en
planta baixa i altell. A la planta baixa disposarà d’una gran sala
polivalent, de 90 m2, per a activitats diverses; un espai de 32
m2 destinat a taller, un magatzem, una altra
sala de 21 m2 i un espai de 25 m2 que
acollirà les noves dependències del Punt
d’Informació Juvenil. Amb les noves
instal·lacions es vol ampliar l’horari
d’obertura de la Zona Lliure i també
oferir una programació per als joves
majors de 18 anys. A l’altell s’hi fan tres
despatxos, d’uns 18 m2 cadascun, i una
gran sala d’ús polivalent de 45 m2.
Les obres les duu a terme Constructora de Calaf. L’Ajuntament
compta amb un important ajut econòmic del govern de
Madrid, concretament 300.000 euros dels Pressupostos
Generals de l’Estat aconseguits mitjançant una esmena del
grup de CiU al Congrés.

QUÈ T’AGRADARIA FER AL NOU
CASAL?
L’Ajuntament vol saber què li agradaria fer als joves al
nou Casal de Joventut. Per això, des de les regidories de
Participació i Joventut s’ha organitzat un fòrum de debat
amb els joves per saber quines són les seves preferències
majoritàries per a desenvolupar-hi una oferta i un programa
ampli d’activitats i serveis. El fòrum es farà els dies 4 i 13 de
novembre i també ha de contribuir a definir, entre tots, quins
han de ser els paràmetres de gestió del nou equipament. La
iniciativa està oberta a tots els masquefins i masquefines de
12 a 30 anys.
DIJOUS 4 DE
NOVEMBRE
Presentació i informació del
procés.
Al CTC a les 19h
DISSABTE 13 DE
NOVEMBRE
Jornada matí i tarda de debat i
concert de grups locals
Al Recinte Rogelio Rojo
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+ info: al 93 772 85 21 i al Punt d’Informació Juvenil Rojo Punt Jove (de dimarts
a divendres, de 17h a 20h, al Recinte Rogelio Rojo, al carrer Santa Clara s/n)

Subvencions per al Casal
i programes de Joventut
La Secretaria de Joventut de la Generalitat ha concedit dues
subvencions a l’Ajuntament en el marc de la convocatòria
2010 per al desenvolupament dels Plans Locals de Joventut.
Per al desenvolupament de projectes d’activitats l’Ajuntament
rebrà 5.711€. D’aquests, 1.711€ es destinaran al ‘Juliol Actiu’,
programa d’oci i lleure que realitza la regidoria de Joventut
en període estival, i 4.000€ al programa de prevenció de les
drogodependències ‘Tu decideixes’. D’altra banda, el nou Casal
de Joves, com a projecte d’inversions immobiliàries, rebrà
8.500,00 € per a la seva rehabilitació i l’adquisició de mobiliari.

Agenda de la ZONA LLIURE
TALLERS
per a joves
Les regidories de Joventut i Cooperació i l’emissora
municipal Ràdio Masquefa ofereixen un curs i un
taller adreçat als joves alumnes d’ESO de la SES.

Curs de Teatre Social i Drets Humans
Aquest octubre ha començat el Curs de teatre social i drets humans
per a joves amb la metodologia d’APS (aprenentatge i servei)
impulsat des de la regidoria de Joventut i Cooperació. Es tracta
d’una proposta educativa que sorgeix del Projecte Educatiu de Vila,
adreçat a alumnes de la SES que, de forma voluntària, adquireixen
uns aprenentatges entorn als Drets Humans que es transfereixen en
forma d’acció social a la comunitat, mitjançant la representació d’una
obra de teatre. Les sessions es fan
a
la Sala Polivalent de
la Rogelio Rojo, els
dimecres, de 16h a
17.30h, fins al dia 10
desembre. Per tancar
el curs els participants
representaran una obra
de teatre, en el marc de
les Jornades per a una
Vila Educadora.

Taller de ràdio per
a joves

Ràdio Masquefa (91.6 FM) ha organitzat un curs de ràdio
orientada als joves. La ràdio té un caràcter transversal i integrador
que permet potenciar el treball cooperatiu, el coneixement de
l’entorn més immediat i, de forma lúdica, reforça les competències
dels alumnes en expressió oral i escrita. Els joves que participen
d’aquesta proposta veuen
que el seu aprenentatge
té una utilitat que es
tradueix en un servei
real al seu entorn
immediat.
L’objectiu
és que els participants
aprenguin a fer un
programa de ràdio i siguin
capaços de convertirse en corresponsals
d’esdeveniments, fent un servei a la vila. El taller s’allarga durant tot
un trimestre i es fa a la ràdio municipal. S’han organitzat dos grups:
• Grup A: dimecres de 15h a 16.30h
• Grup B: dijous de 19.30h a 21h

La Zona Lliure obre els dimecres i els divendres de 17h a 20h al
Recinte Rogelio Rojo, amb una programació de jocs de tota la vida
i un sistema de competició per equips. La iniciativa vol fomentar
els valors positius del treball en equip i afavorir la creativitat, el
respecte i la convivència.
dimecres 3:
divendres 5:
dimecres 10:
divendres 12:
dimecres 17:
divendres 19:
dimecres 24:

Riu de piranyes i Cinglada amb creu
Figures acrosport i Buidar la galleda
4 cantonades i A Roma
Les espelmes i Globus d’aigua al coll
Pomes
Terra, mar i aire
Salta corda

divendres 26: Partit d’estàtues

Agenda del PIDCES
El Punt d’Informació i Dinamització Juvenil a la SES Masquefa
exposarà informació sobre temes relacionats amb els joves i les
seves inquietuds.
divendres 5:
divendres 12:
divendres 19:
divendres 26:

Tema sexualitat i afectivitat
Tema salut i hàbits saludables
Tema Educació
Tema Oci i lleure

Si aneu a la SES Masquefa i us interessa qualsevol tema en concret,
no dubteu a venir al Punt d’Informació del pati i explicar-ho.
Al Punt també podeu fer consultes personals, si aquell dia no
disposem d’informació, us la portem la setmana següent.

La rumba de la CASTANYADA
El dissabte 30 d’octubre,
la Penya Blanc i Blava de
Masquefa i el grup de música
local Vod-ska
organitzen al Recinte Rogelio
Rojo la festa de la castanyada,
batejada amb el lema ‘La
rumba de la castanyada’. Hi
haurà jocs i actuacions:
15h:		
18.30h:		
22.30h:		
00.00h:
01.15h:		
01.30h: 		
02.45h:		

Torneig Pro Evolution
Batalla de galls
Retumband
El niño de la hipoteca
Nose Beatbox
Vod-Ska
Destellos Masquefinos

+ info: www.larumbadelacastanya.blogspot.com
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CULTURA I FESTES

CAFÈS

AMB
HISTÒRIA
Cicle: Processos migratoris a
través de la Història de Catalunya
1a sessió
Dissabte 6 de novembre, a les 17h,
a la Biblioteca
“Catalunya, terra de pas: els
processos migratoris cap a
Catalunya al llarg de la història”
2a sessió
Dissabte 27 de novembre, a les
17h, a la Biblioteca
“Les condicions de vida de la
població immigrada dels anys 50 i
60 del S.XX”

BALLS

POPULARS
Diumenge 7 de novembre
Amb Grup Choffers
A les 18h a la Sala Polivalent
Entrada: 2€
Diumenge 28 de novembre
Amb Aquamarina
A les 18h a la Sala Polivalent
Entrada: 2€

DIA

UNIVERSAL
DELS DRETS
DE L’INFANT
Dissabte 20 de novembre
(Consulteu les pàgines 10 i 11)

CURSOS I TALLERS

TIC

Iniciació a internet
Del 19 de novembre al 15 de
desembre
Dimecres i divendres de 10 a
11:30h
Inscripcions: fins al 15 de
novembre

Microsoft Office Power
Point nivell inicial
Del 22 de novembre al 20 de
desembre
Dilluns i dimecres de 17:30h a 20:30h
Inscripcions: fins al 19 de
novembre
Edició de vídeo
Del 22 de novembre al 20 de
desembre
Dilluns i dimecres de 19 a 20:30h
Inscripcions: fis al 19 de novembre
Iniciació a internet
Del 23 de novembre al 16 de
desembre
Dimarts i dijous de 19 a 20:30h
Inscripcions: fins al 19 de
novembre
Iniciació a internet
Del 24 de novembre al 22 de
desembre
Dilluns i dimecres de 17:30 a 19h
Inscripcions: del 2 al 22 de
novembre
Compres segures per
internet
Divendres 19 de novembre
De 11:30 a 13h
Inscripcions: fins al 15 de
novembre
Fem postals de Nadal
Dimecres 24 i divendres 26 de
novembre
De 11:30 a 13h
Inscripcions: fins al 19 de
novembre
Correu electrònic hotmail
Dimecres 1 i divendres 3 de
desembre
De 11:30 a 13h
Inscripcions: del 2 al 26 de
novembre
Aprèn a utilitzar la càmera
digital
Del 10 al 17 de desembre
Dimecres i divendres de 11:30 a 13h
Inscripcions: del 2 al 30 de
novembre
Facebook
Dimecres 22 de desembre
De 10 a 11:30h
Inscripcions: del 18 de novembre al
18 de desembre

SKYPE: telefonia gratuïta
per Internet
Dimarts 23 i dijous 25 de novembre
De 17:30 a 19h
Inscripcions: fins al 19 de novembre
Fem postals de Nadal
Dimecres 24 i dilluns 29 de
novembre
De19 a 21h
Inscripcions: fins al 19 de novembre
Com realitzar bons treballs
Dimarts 30 de novembre i dijous 2
de desembre
De 17:30 a 19h
Inscripcions: fins al 19 de novembre
Tràmits a distància amb
l’administració
Dimecres 1 de desembre
De 19 a 21h
Inscripcions: del 2 al 26 de novembre
D.N.I Electrònic
Dilluns 13 de desembre
De 19 a 21h
Inscripcions: del 15 de novembre al
10 de desembre
D.N.I Electrònic
Dijous 16 de desembre
De 17:30 a 19h
Inscripcions: del 15 de novembre al
10 de desembre
Correu electrònic
HOTMAIL
Dijous 9 i dimarts 14 de desembre
De 17:30 a 19h
Inscripcions: del 15 de novembre
al 3 de desembre
Correu electrònic GMAIL
Dimecres 15 i dilluns 20 de
desembre
De 19 a 20:30h
Inscripcions: del 15 de novembre al
10 de desembre

FORMACIÓ

PER
A L’OCUPACIÓ
Com presentar-se a una
entrevista de feina
Dilluns 15 de novembre
De 10 a 12h
Inscripcions obertes

ESPORTS

CLUB PETANCA
MASQUEFA
Campionat obert de petanca
cada dissabte, a les 17.30h
a les instal·lacions de la petanca a
Masquefa.

CLUB BÀSQUET
MASQUEFA
06/novembre – 16h
Grup 1 Sots 21 Masculí Nivell B
C.B. MASQUEFA B – U.E.
CAPELLADES.
06/novembre – 17.30h
Grup 1 Sots 21 Masculí Nivell B
C.B. MASQUEFA A – C.B.ABRERA
07/novembre – 10h
Grup 3 C.T. Junior Masculí Nivell C
C.B. MASQUEFA – CB ST PERE
TERRASSA 3
13/novembre – 19h
Grup 4 Sèniors CC Tercera Categ.
Masculí
C.B. MASQUEFA – C.N.TARREGA
B
20/novembre – 17.30h
Grup 1 Sots 21 Masculí Nivell B
C.B. MASQUEFA A – ESCOLA PIA
IGUALADA
21/novembre – 09h
Grup 9 C.T. Mini Masculí Nivell C
C.B. MASQUEFA B MIXTE – ELS
MONJOS
27/novembre – 16h
Grup 1 Sots 21 Masculí Nivell B
C.B. MASQUEFA B – C.B.
MASQUEFA A
27/novembre – 19h
Grup 4 Sèniors CC Tercera Categ.
Masc.
C.B. MASQUEFA – C.B.
VILADECAVALLS
28/novembre – 09h
Grup 9 CT Mini Masculí Nivell C
C.B. MASQUEFA B_MIXTE – C.B.
BEGUES
28/novembre – 10h
Grup 3 CT Júnior Masculí Nivell C
C.B. MASQUEFA – CREU ALTA
SABADELL 4

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 d’octubre i podria haver-se modificat.

Agenda
CLUB PATÍ
MASQUEFA
05/novembre – 21.45h
Sèniors 1a Catalana Grup A
C.P. MASQUEFA – ANDORRA H.C.
06/novembre – 11h
Benjamí A Grup 8
C.P. MASQUEFA – C.H. RIPOLLET
06/novembre – 12h
Benjamí B Grup 12
C.P. MASQUEFA – C.P. ST RAMON
06/novembre – 13h
Benjamí C Grup 1
C.P. MASQUEFA – C.P.VIC

AMPOSTA

ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
MASQUEFA F.C. B

IGUALADA A

F.C. MASQUEFA

06/novembre – 11h
Grup 10 Benjamí 7 Tercera Div.
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
SITGES U.E. C

28/novembre - 17h
Grup 31 Juvenil 2a Div. Camp. Lliga
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
ESPARRAGUERRA ATH.A

06/novembre – 13h
Grup 19 Cadet Segona Div. Camp. Lliga
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
QUINTINENC C.F.A

MASQUEFA TENNIS
TAULA CLUB

06/novembre – 17h
Campionat Catalunya Futbol Veterà
3a Div.
F.C. MASQUEFA – ST VICENÇ HORTS
13/novembre – 09.15h
Grup 31 Aleví _ Quarta Div. Campionat
Lliga
MASQUEFA, F.C.A – CALAF U.D.A
13/novembre – 10.30h
Grup 14 Prebenjamí F-7 Camp. Lliga
MASQUEFA F.C.A – PIERA A.E.A

13/novembre – 14h
Aleví Grup 19
C.P. MASQUEFA – CT BARCINO

13/novembre – 10.30h
Grup 10 Benjamí 7 Tercera Divisió
MASQUEFA F.C.A – ESCOLA F.BASE
MASQUEFA A

13/novembre – 15.30h
Infantil Grup 16
C.P. MASQUEFA – C.H.P. BIGUES I
RIELLS

13/novembre – 11.30h
Grup 22 Infantil Tercera Div. Camp. Lliga
MASQUEFA F.C.A – SANFELIUENC B

19/novembre – 21.45h
Sèniors 1a Catalana Grup A
C.P. MASQUEFA – C.E.VENDRELL
20/novembre – 10h
Pre-Benjamí A Grup 6
C.P. MASQUEFA – C.H. MATARÓ
20/novembre – 11h
Pre-Benjamí B Grup 13
C.P. MASQUEFA – H.C. ST JUST
20/novembre – 11h
Benjamí A Grup 8
C.P. MASQUEFA – F.C. MARTINENC
20/novembre – 12.00h
Benjamí B Grup 12
C.P. MASQUEFA – JESÚS, MARIA I
JOSEP
20/novembre – 15.30h
Infantil Grup 16
C.P. MASQUEFA – CLUB VILASSAR
HOQUEI
20/novembre – 17h
Júnior Grup E
C.P. MASQUEFA – FERGO AISA ST
FELIU
27/novembre – 13h
Benjamí C Grup 1
C.P. MASQUEFA – C.P. MANLLEU

ESPARDENYA
MASQUEFA FS
07/novembre – 18.30h
Divisió d’Honor
F.S. GRUP TDE ESPARDENYA
MASQUEFA – A.E.F.S. MONTSIÀ

14/novembre – 09.15h
Grup 33 Aleví Quarta Div. Camp. Lliga
MASQUEFA F.C.A –VILANOVA CAMI B
14/novembre – 10.30h
Grup 10 Benjamí 12 Tercera Div.
MASQUEFA F.C.A – ANOIA C.E.A
14/novembre – 12h
Grup 8 Segona Territorial Camp. Lliga
MASQUEFA F.C. – BOLIVIA ASS. D.
CULT.A
20/novembre – 17h
Camp. Catalunya Futbol Veterà 3a Div.
FC MASQUEFA – POBLE SEC
27/novembre – 10.30h
Grup 10 Benjamí 7 Tercera Div.
MASQUEFA F.C.A – ANOIA C.E. B
27/novembre – 11.30h
Grup 22 Infantil Tercera Div. Camp. Lliga
MASQUEFA F.C.A – LA GUÀRDIA A
28/novembre – 09.15h
Grup 33 Aleví Quarta Div. Camp. Lliga
MASQUEFA F.C A – PIERA B
28/novembre – 10.30h
Grup 12 Benjamí 7 Tercera Div.
MASQUEFA F.C.A – BLANCA SUBUR C
28/novembre – 12h
Grup 8 Segona Territorial Camp. Lliga
MASQUEFA F.C. – VINYETES MOLIVELL A

ESCOLA DE FÚTBOL
BASE MASQUEFA
06/novembre – 09.30h
Grup 33 Aleví Quarta Div. Camp. Lliga

06/novembre -17h
Grup 2 Segona Femení Camp. Lliga.
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – ST
IGNASI ESP.A
07/novembre -12h
Grup 1 Segona Femení Camp. Lliga
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
QUINTINENC F.A
13/novembre – 09.30h
Grup 32 Aleví Quarta Div. Camp. Lliga
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
FATIMA F.C.A
13/novembre – 12h
Grup 14 Prebenjamí F-7 Camp. Lliga
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – SAN
MAURO U.D.A
14/novembre - 17h
Grup 31 Juvenil Segona Div. Camp. Lliga
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
VILANOVA CAMÍ C.F.A
20/novembre – 11h
Grup 10 Benjamí 7 Tercera Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
QUINTINENC B
20/novembre – 11h
Grup 12 Benjamí 7 Tercera Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
IGUALADA D
20/novembre – 13h
Grup 19 Cadet 2a Div. Camp. Lliga
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
ATLÈTIC VILAFRANCA B
26/novembre -17h
Grup 2 Segona Femení - Campionat
de Liga.
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” –
FONTSANTA_FATJO, C.D.
27/novembre – 09.30h
Grup 32 Aleví 4t Div. Camp. Lliga.
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – ST
SADURNÍ B
27/novembre – 09.30h
Grup 33 Aleví 4t Div. Camp. Lliga.
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
ATLÈTIC VILAFRANCA D
27/novembre – 12h
Grup 14 Prebenjamí F-7 Camp. Lliga
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –

14/novembre – 09h
MASQUEFA TTC – BELLVITGE
21/novembre – 09h
MASQUEFA TTC – CTT SALLENT

CLUB CICLISTA
MASQUEFA
Sortides en BTT:
Diumenges, a les 08h, a la Plaça de
l’Estació

CLUB DE TIR
ESPORTIU
07/novembre – 09.30h
Carrabina Pneumàtica
13/novembre – 09.30h
Avantcàrrega (arma curta i llarga)
Masquefa – Súria - Terrassa
14/novembre – 09.30h
Pistola 9 mm
28/novembre – 09.30h
XVIII Tirada C. Seguretat – Tir
Olímpic

CLUB
EXCURSIONISTA
ANOIA
Dissabte 13
1a Etapa del Camí dels Bons
Homes: Santuari de Queralt Gósol
Per a més informació, dirigiu-vos 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

MASQUEFA

batega
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

La 1ª República a Masquefa (1873) (2a part)
En l’article anterior dels Cafès amb
història us explicava de quina manera
es va viure l’arribada de la 1ª República
a la vila de Masquefa. Per una banda,
la presència d’elements federals i
internacionalistes, el neguit del Mossèn
Miquel Badaló, espantat per la presència
de partides radicals del republicanisme
radical, i, per altra banda, la dificultat per
poder celebrar uns plens municipals
per l’absència de la majoria de regidors
en mig d’un clima d’incertesa.
Finalment el juliol de 1873 es va poder
escollir el primer Ajuntament republicà
de la nostra història. Per tal de facilitar
la votació s’habilitaren tres cases com
a col·legis electorals, la Casa de la Vila,
la casa de Miquel Llobet del Serralet i la
de Francesc Costa de la Beguda.
El número d’electors era de 346
vilatans masculins majors de 21 anys,
en canvi el número de votants només
va ser de 36, gairebé un 90% dels
electors es va abstenir de votar. Durant
tot el mes d’agost no es va anomenar
el nou Ajuntament republicà per manca
d’assistència de la majoria de regidors.
Finalment el 29 de setembre de 1873
es constitueix l’equip de govern amb
els següents representants:

Assalt del General Pavia al Congrés. 1874

Alcalde:
Josep Solias i Prat

El General Pavia va tenir més èxit que
Tejero i va aconseguir enderrocar la
república després d’assaltar el congrés
dels diputats. Posteriorment el General
Serrano presidirà un règim autoritari
que il·legalitza els federals, prohibeix
les associacions obreres, i comença
a suprimir ajuntaments i diputacions
republicanes. El primer Ajuntament
republicà de la història de Masquefa
també va ser destituït per ordre del
governador civil el 20 de juliol de 1874.
Xavier Pérez Fornés
Llicenciat en història

Regidors:
Sadurní Martí i Solias
Isidre Martí i Torres
Francesc Bartomeu
Josep Mas i Matas
Sadurní Claramunt
Josep Galceran
Salvador Bonastre
La 1ª República va tenir una vida
molt curta i desapareix pràcticament
després del cop d’estat protagonitzat
pel general Pavia el gener de 1874, un
cop militar molt similar a l’intent fallit
del 23-F protagonitzat pel Teniente
Coronel Tejero l’any 1981.

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

LES VOSTRES OPINIONS
La revista Masquefa batega posa a disposició dels
lectors i lectores una secció on podeu publicar les
vostres opinions sobre temes de la vila o d’interès
general, així com idees i suggeriments. Ens podeu
fer arribar els comentaris personalment a l’Àrea
de Serveis Personals (C/ Crehueta, 33) o al correu
electrònic masquefabatega@masquefa.net
• Els escrits s’acompanyaran del nom, l’adreça, el telèfon o el
correu electrònic de la persona que firma.
• Si el signant forma part d’una entitat i la temàtica que tracta
està relacionada amb l’entitat, es farà constar.

• Es prega que les cartes no superin les 20 línies d’extensió.
En cas contrari, la revista Masquefa batega es reserva el dret
a resumir-les, sempre sense alterar-ne el contingut essencial.
• Amb la finalitat de fomentar la participació ciutadana, tindran
prioritat les persones que escriguin per primera vegada.
• Quan el contingut d’una carta requereixi una resposta
per part de la persona, entitat o institució a la qual es faci
referència, aquesta es publicarà en el mateix número i amb la
mateixa extensió.
• No es publicaran les cartes que no siguin respectuoses amb
les persones i les institucions.
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NOM: Centre d’Esplai Giravolt
ANY DE CREACIÓ: 1996
CATEGORIA: Educació en el lleure
ACTIVITAT: Realització d’activitats educatives d’esplai per a
infants i joves els dissabtes per la tarda, caps de setmana i colònies
i campaments a l’estiu. En aquestes activitats es combina l’aspecte
lúdic amb el treball en valors.
tel.: 663 93 29 36 (Marta)
adreça: C/ Santa Clara, s/n (Recinte Rogelio Rojo)
web: www.amasquefa.com/giravolt e-mail: giravolt@esplai.org

Centre d’Esplai Giravolt:
sembrant avui un demà millor

Ara fa quinze anys, el 1996, un grup de joves de Masquefa amb experiència en l’educació en el lleure
observava la necessitat de crear un espai de trobada per als infants i joves a la vila. Un espai on, tot jugant
i divertint-se, es formessin en valors com la solidaritat, l’empatia, l’esperit cívic, el respecte, la participació
o la felicitat. Naixia així el Centre d’Esplai Giravolt. I ho feia amb un objectiu tan ambiciós com lloable,
generós i necessari: ajudar les noves generacions a formar-se en aquests valors amb l’esperança que en
el futur puguin edificar un món i una societat millors.
Des del primer dia i fins avui, diversos voluntaris han dedicat esforços i bona part del seu temps lliure a
aquesta tasca, perquè creuen en el que fan. “Portar l’esplai és una cosa passional, els que hi som ho vivim
i ens ho creiem”, explica l’actual directora, la Marta Duran.
Vuit monitors i monitores, amb l’ajuda de diversos col·laboradors i col·laboradores, fan possible, cada
dissabte a la tarda, que l’esplai obri portes perquè més d’una seixantena d’infants i joves gaudeixin de jocs,
gimcanes, tallers, representacions teatrals, cant, ball o sortides. Mitjançant aquestes activitats aprenen a
gestionar de manera responsable i positiva el seu temps de lleure.“L’esplai els permet créixer en una vida
més social, en un context més ampli que l’estricte context de la família”, explica la Marta. “Descobreixen
que poden fer altres coses i comparteixen les seves experiències”.
De compartir, i de conviure, en tenen també ocasió en les colònies i els campaments que organitza
l’entitat cada any a l’estiu. Les colònies, per als més petits. I els campaments, per als joves. En tots dos
casos, i salvant les distàncies lògiques de l’edat, la filosofia és la mateixa:gaudir de gairebé tota una
setmana fora de casa, les 24 hores del dia junts, passant-s’ho pipa amb les activitats i al mateix temps
“aprenent a ser responsables d’ells mateixos”
Des del seu naixement el Centre d’Esplai Giravolt ha destacat també per la seva implicació en la vida
social i cultural de Masquefa. Així, per exemple, ha col·laborat en esdeveniments com la commemoració
del Dia Universal dels Drets de l’Infant o la Fira de la Infància i la Joventut, entre altres. L’entitat també té
apadrinades dues tortugues del CRARC, la Cesca i la Tortugira, amb les qual els infants i els joves duen
també a terme algunes activitats.

“L’esplai es fa els dissabtes a la tarda i hi participen joves i
infants a partir de 5 anys; el centre també organitza colònies i
campaments a l’estiu”

