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Masquefa torna a donar 
una lliçó de solidaritat

L’Ajuntament obrirà un 
centre de dia al gener

BON NADAL 
I FELIÇ ANY NOU!
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“Digues la teva...
Participa!”

Exposició de les entitats 
de Masquefa. La regidoria 
de Participació Ciutadana està 
preparant una exposició que 
contribuirà a donar a conèixer les 
diverses entitats que configuren el 
teixit associatiu de la nostra vila 
així com les activitats que duen a 
terme i els seus projectes.
 Per a poder fer aquesta exposició 
és necessària la implicació de 
les associacions. Les entitats que 
estiguin interessades a participar-
hi, i que encara no la tinguin, poden 
recollir una fitxa informativa a 
l’Àrea de Serveis Personals de 
l’Ajuntament (C/ Crehueta, 33) i 
retornar-la degudament omplerta. 
La fitxa també es pot descarregar 
de la pàgina web municipal 
(www.masquefa.cat), a la 
columna de la dreta, en l’apartat de 
destacats, i fer-la arribar a l’adreça de 
correu electrònic perezfx@diba.cat.
En la fitxa es demana el nom de 
l’entitat o associació, les dades 
de contacte, una breu història de 
l’associació i una explicació de les 
diverses activitats que duu a terme. 
Si en disposa, cal que l’entitat lliuri 
una fotografia identificativa de la 
seva activitat i el logotip.

L’acTIC és un certificat digital de la Generalitat que 
acredita, davant de qualsevol empresa o administració, 
el nivell de coneixements que es té en l’ús de les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). 
L’Ajuntament de Masquefa organitza periòdicament 
cursos per a l’obtenció del certificat acTIC: un de nivell 
bàsic i un altre de nivell mitjà.

Les sessions es fan a l’espai de formació Masquef@ula, al Centre Tecnològic Comunitari 
(avinguda Catalunya, 62). El preu dels cursos és de 26 euros per a les persones 
empadronades a Masquefa i 32 per a les no empadronades. Els cursos són gratuïts per 
a les persones en situació d’atur: inicialment han de pagar 6,50 euros i se’ls retorna 
aquest import si assisteixen almenys al 80% de les classes. Els pensionistes paguen 13 
euros, i els membres de famílies nombroses 19,50. 
Aquests són els propers cursos que s’han programat:
Nivell bàsic: del 9 al 30 de març, els dilluns i dimecres, de les 11.30 fins les 13h. 
Inscripcions:de l’1 de febrer al 7 de març
Nivell mitjà: del 12 de gener al 23 de febrer, dilluns i dimecres, de les 11.30 fins a 
les 13h. Inscripcions: fins al 10 de gener.
Per a més informació: 93 772 58 23
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SABÍEU QUE...

FORMA’T PER A OBTENIR EL CERTIFICAT acTIC
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 
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
ESPAI FAMILIAR (EBM La Baldufa) 93 772 50 11
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
SECCIÓ D'INSTITUT DE MASQUEFA93 772 77 22
TAXI 93 771 60 12                            
TAXI            93 117 50 50 /                                       600 542 614
TAXI 8 places i adaptat 648 659 009

Per la Cavalcada de Reis que se celebrarà 

el 5 de gener els carrers Leònie Mirapeix, 

Major, Sant Pere, Crehueta, Serralet, i tots 

els carrers adjacents, restaran tancats a la 

circulació en el temps que duri la cavalcada. 

Per tant, quedarà restringit el pas de vehicles 

i no es podrà accedir ni sortir dels guals, així 

com tampoc accedir o sortir amb vehicle de 

la zona afectada.
Per motius de seguretat, els infants no podran 

pujar a les carrosses dels Reis. S’habilitaran 

tres carpes perquè els nens i nenes puguin 

entregar les cartes a Ses Majestats.

Com a mesures de seguretat 

complementàries l’Ajuntament demana als 

vilatans i vilatanes:

Que s’eviti recollir caramels en la zona de 

pas de les carrosses.

Que els infants no s’acostin a les rodes dels 

vehicles.
Queda prohibit passar entre els vehicles i les 

carrosses durant tota la cavalcada.

Que seguiu les indicacions de la Policia 

Local, Protecció Civil i voluntaris per un bon 

desenvolupament de la festa.

Que fixeu un punt de trobada amb els infants 

en cas que es perdin. Si això es produís, 

aviseu els cossos de seguretat. Es recomana 

apuntar al braç  o a la mà dels infants el 

número d’un telèfon mòbil de contacte per 

si el nen o nena es perd.

Una cavalcada de 
Reis segura
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ACTUALITAT

‘UN NADAL COM CAL!’
El d’aquest any serà, més que mai, ‘Un Nadal com cal!’. Igual que en els darrers tres anys, l’Ajuntament 

ha tornat a organitzar, amb el suport de les entitats, un Nadal temàtic. En aquesta ocasió els actes 
tradicionals, els de tota la vida, tindran més pes que mai

Com no podia ser d’altra manera, en ‘Un 
Nadal com cal!’ no hi ha faltat el cagatió, 
a càrrec de l’Associació de Serveis i 
Comerciants, ni hi faltarà tampoc una 
festa gratuïta la nit de Nadal, el 24 de 
desembre, en què la Colla de Diables 
Pixafocs i Gagaspurnes portaran la calor 
a la Rogelio Rojo (a partir de la mitjanit) 
amb una ‘empalmada’.
L’agenda nadalenca també inclou un 
altre cagatió a Can Quiseró, el 26 de 
desembre, el tradicional Concert de 
Nadal, que la Coral l’Alzinar oferirà per 
Sant Esteve a l’Església de Sant Pere, 
o la nit de Cap d’Any, en què podrem 
donar la benvinguda al 2011 en una festa 
organitzada pel FC Masquefa.
També s’han programat dos tallers infantils 
(el 28 de desembre) i el tradicional parc 
nadalenc al poliesportiu, que es farà el 2 
de gener. Grans i petits gaudiran, entre les 
11 del matí i les 2 del migdia, d’inflables, 
un brau mecànic, una wii i simuladors, i un 
espai de joc per als més menuts. 
A més, aquest any el Patge Viu-Viu 
canviarà el seu emplaçament habitual (la 
Sala Polivalent) pel pavelló poliesportiu. 

Divendres 24 de desembre
FESTA DE LA NIT DE NADAL
Organitza: Colla de Diables Pixafocs i 
Gagaspurnes
A partir de la mitjanit
Entrada gratuïta

Diumenge 26 de desembre 
A Can Quiseró
CAGATIÓ 
Amb l’actuació de dues pallasses
A les 11.30h al Local Social

PATGE VIU-VIU
Recollirà les cartes dels infants de Can 
Quiseró
A les 12.30h al Local Social

A Masquefa
CONCERT DE NADAL
Amb la Coral l’Alzinar
A les 18.30h, a la parròquia de Sant Pere 
de Masquefa

Dimarts 28 de desembre
TALLERS INFANTILS
Titelles de paper (3 a 5 anys)
Pintem pedres (a partir de 5 anys)
A càrrec del Raconet Artístic
A les 17h a la Sala Polivalent

Divendres 31 de desembre
FESTA DE CAP D’ANY
Organitza: Futbol Club Masquefa

A la Sala Polivalent

Diumenge 2 de gener
PARC INFANTIL
• Inflables
• Brau mecànic
• Wii i simuladors
• Espai de joc per a nens de 0 a 3 anys
Al poliesportiu, d’11h a 14h

PATGE VIU-VIU
Durant el matí, al poliesportiu, recollirà les 
cartes als Reis d’Orient dels infants

ESPECTACLE MUSICAL
Amb l’obra ‘Un Nadal … com cal!’
A càrrec de la Cia La Roda Produccions
A les 17.30h a la Sala Polivalent (obertura 
de portes a les 17h)

Dimecres 5 de gener
MAJESTUOSA CAVALCADA 
DELS REIS MAGS D’ORIENT
17.30h: arribada a Masquefa (escola Font 
del Roure)
20.00h: arribada a La Beguda (C/ de la 
Font)

A La Beguda
ESPECTACLE INFANTIL 
‘Benvinguts Reis de l’Orient’
Amb Peta Clows
A les 18.30h al Local Social

Agenda de Nadal

Hi serà també el dia 2 de gener, coincidint 
amb el parc nadalenc, des de les 11 del 
matí i fins a les 2 del migdia. Així els 
infants tindran més estona per a lliurar-li 
les cartes per als Reis d’Orient. 
Dies abans, el 26 de desembre, el patge ja 
haurà visitat els infants de Can Quiseró 
per a recollir-los les cartes.
També el dia 2, a la tarda, arribarà un 
dels plats forts de l’agenda nadalenca: 
l’espectacle musical ‘Un Nadal ... com cal!’, 
que dóna nom a la programació d’aquest 
any. L’espectacle, amb els Pastorets de 

protagonistes, anirà a càrrec de la Cia La 
Roda Produccions. 
I, finalment, la màgica nit del 5 de gener 
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient 
tornaran a visitar Masquefa i La Beguda 
Alta per portar-nos il·lusió i regals. 
Arribaran a Masquefa tot fent una 
passejada per la vila i després iniciaran 
la cavalcada. A La Beguda els Peta Clows 
escenificaran l’espectacle ‘Benvinguts 
Reis de l’Orient’ per entretenir petits i 
grans mentre arriben Melcior, Gaspar i 
Baltasar.
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MASQUEFA CAMINA CAP A 

UNA VILA EDUCADORA
Les Jornades ‘Masquefa, per una Vila Educadora’, celebrades els 
dies 9, 10 i 11 de desembre, en el marc del Projecte Educatiu 
de Vila (PEV), van registrar una alta participació en totes 
les sessions. En van destacar sobretot els espais de debat i 
reflexió que es van crear a partir de vàries ponències entorn a 
l’educació, des de perspectives tant diverses com ara l’esport, 
les entitats, les AMPA o les escoles, entre altres, així com la 
qualitat de les aportacions que van fer ponents i assistents.
Les jornades van consistir en diferents activitats i sessions 
formatives simultànies entre dijous i divendres, adreçades a 
tots els agents socials implicats en l’ educació a Masquefa. 
Dissabte 11, durant el matí, va tenir lloc la cloenda de les 
jornades. Van obrir aquest espai l’ alcalde i regidor d’ Educació, 
Xavier Boquete, el regidor de Participació Ciutadana, Jordi 
González, i el coordinador de l’Àrea d’ Educació de la 
Diputació de Barcelona, Josep Comas. 
També es va projectar un audiovisual que recull les bones 
pràctiques que duen a terme associacions, escoles, 
l’Ajuntament i vilatans i vilatanes, amb accions que responen 
als valors que defineixen el PEV.  A més, el grup impulsor 
del Projecte Educatiu de Vila va presentar el document 
inicial, que ha de concretar la vinculació de les persones i 
l’administració amb la declaració “Per una educació al servei 
de la gent de Masquefa”. Aquesta declaració recull les 6 idees 
clau que defineixen el PEV, i que creiem que la gran majoria de 
masquefins i masquefines comparteixen. Per això és demana 
l’adhesió, a aquesta declaració, de tothom que comparteixi els 
valors que impulsa. 

Les Jornades ‘Masquefa, per una Vila Educadora’ van 
permetre arribar a diverses i importants conclusions, 
entre les quals destaquen: 

 9 És fonamental que la formació en TIC arribi a tothom 
per a lluitar contra la fractura digital, i que tothom 
tingui l’oportunitat de formar part del món virtual.

 9 No s’ha de prohibir l’accés a Internet als infants i 
als joves,  però sí educar perquè el menor en faci 
un bon ús.

 9 El fet que diverses entitats treballin en un mateix 
projecte i envers a un objectiu comú fa que es 
coneguin diversos punts de vista, s’arribi a més gent, 
i els resultats siguin més rellevants.

 9 Quan una vila, poble o ciutat fomenta la participació 
ciutadana fomenta una implicació activa de la 
ciutadania.

 9 L’esport és un  espai de captació de valors: sentiment 
de pertinença, respecte, responsabilitat, constància, 
treball en equip, esforç...

 9 L’ infant es forma com a esportista però també com 
a persona.

 9 Tots formem part d’un sistema, d’una xarxa 
de relacions: família, escola, amics, mitjans de 
comunicació, història personal.... Tot està relacionat 
amb tot, no podem veure la persona només des 
d’una part del sistema.

 9 És important donar a conèixer i posar en valor les 
experiències i projectes que des del municipi ja es 
porten a terme envers a l’educació, tant des de 
l’Ajuntament com des de les escoles, les entitats, la 
ciutadania.

 9 El fet de participar en espais en què es posa a debat 
i reflexió l’educació dóna forces a tots els agents 
per seguir treballant per a aconseguir una Vila 
Educadora, i que tots i totes ens sentim orgullosos 
de ser de Masquefa. 

 9 El fet de no sentir-te sol en aquest camí i veure que 
el construïm junts és fonamental.

10 IDEES CLAUS 
SOBRE LES JORNADES

Podreu trobar tota la informació de les jornades i el document 
d’adhesió al PEV al bloc  http://pevmasquefa.blogspot.com.



ELS DRETS HUMANS, A ESCENA

Un grup de joves de la Secció d’Institut de Masquefa va 
representar, el 10 de desembre, a la Sala Polivalent, l’obra de 
teatre ‘Els Drets Humans a escena: tinc Dret’. La representació 
es va fer amb motiu del Dia Universal dels Drets Humans i en el 
marc de les Jornades ‘Masquefa, per una Vila Educadora’. 
Aquest grup de joves ha participat en el Taller de Teatre Social i 
Drets Humans que han organitzat les regidories de Cooperació 
i Joventut de l’Ajuntament. Mitjançant aquest taller els joves han 
adquirit uns aprenentatges sobre tècniques de teatre i Drets 
Humans. I a partir d’ aquests aprenentatges s’ha dut a terme 
un servei a la comunitat, un compromís amb la societat, que 
ha estat precisament la representació d’aquesta obra teatral, 
per ajudar a sensibilitzar la població sobre la necessitat que els 

Drets Humans siguin respectats arreu del món.
La recaptació de les entrades, que valien dos euros, es va 
destinar a un projecte  de cooperació triat pels mateixos 
joves: ‘De mestre a alumnes, formant mestres de secundària a 
Moçambic’, una iniciativa de l’ONG Intermon-Oxfam (http://
www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3615). L’ import lliurat 
a Intermon-Oxfam va ser de 202 euros, ja que l’afluència de 
públic va ser notable i es van vendre fins a 101 entrades.
A més de l’obra de teatre, un grup de joves de la Secció 
d’Institut va muntar una parada de Comerç Just a la mateixa 
Sala Polivalent, i va informar al públic d’aquesta alternativa de 
comerç, que promou productes que garanteixen que, en la seva 
producció, s’han respectat els Drets Humans.

Els Drets Humans s’han anat forjant al llarg de la història. 
La seva defensa i protecció no s’ha produït al mateix ritme, 
ni de la mateixa manera, en els diferents llocs i cultures de 
la Terra. Però els seus efectes s’han anat fent universals amb 
el temps.
 El 1945, després de dues guerres mundials que demostraren 
fins on podia arribar la barbàrie humana, 
es va crear l’Organització de les 
Nacions Unides (ONU). Aquest 
organisme havia de vetllar per a la promoció 
i defensa dels Drets Humans arreu del món 
i ser garant de la pau i el respecte entre els 
pobles.
El 10 de desembre de 1948 es proclama 
la Declaració Universal dels Drets 
Humans, on els estats membres de 
l’ONU creen les bases perquè a qualsevol 
lloc del món les persones vegin respectats 
els seus drets i llibertats. 
El 1966, la majoria dels estats del món signen dos pactes 
com a conseqüència d’aquesta Declaració: el Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics i el Pacte 
Internacional de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals. Els Estats es van comprometre a respectar i 

fer complir el conjunt dels drets humans, civils, econòmics, 
polítics, socials i culturals, proclamant així el dret a un nivell 
de vida digne.
El 1950 a Europa s’adopta la Convenció Europea 
dels Drets Humans, un document que, per primer 
cop, estableix un sistema de protecció dels drets humans a 

nivell internacional, i obre les portes a un 
Tribunal que pot jutjar els estats en cas de 
violació d’aquests drets. La Unió Europea 
(UE) va proclamar l’any 2000 la Carta 
dels Drets Fonamentals de la UE, 
que vol refermar la voluntat dels pobles 
d’Europa d’avançar en el camí de la pau i 
dels drets basats en la dignitat, la llibertat, 
la igualtat i la solidaritat de les persones i 
els pobles d’arreu del món. Tots els Drets 
Humans són universals, indivisibles i 
interdependents i cap no té prioritat sobre 
un altre. La comunitat internacional ha 

de tractar el conjunt dels drets humans de manera global, 
justa i equitativa, en peu d’igualtat i donant a tots el mateix 
pes. És una responsabilitat compartida per tots els ciutadans 
i ciutadanes del món exigir a governs i entitats públiques i 
privades que respectin els Drets Humans. 
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En la trobada hi van prendre part professionals de Masquefa i d’arreu 
del territori, com ara l’Anoia, el Baix Llobregat i l’Alt Penedès, i 
fins i tot d’altres localitats com Sabadell. El ‘speed networking’ 
consisteix en diverses rondes d’entrevistes en parelles en les quals 
els participants intercanvien informació i impressions durant quatre 
minuts. D’aquesta manera, tothom va poder conèixer el projecte, 
les activitats i els serveis de tothom, i va explorar possibles vies de 
col·laboració i oportunitats de negoci.
El ‘speed networking’ va ser l’activitat central de la Segona 
Jornada CTC, organitzada amb un doble objectiu. D’una banda, 
crear sinèrgies i oportunitats de negoci per ampliar la xarxa de 
contactes dels professionals i afavorir el creixement econòmic del 
territori. D’altra banda, donar a conèixer les instal·lacions i serveis 
que el CTC posa disposició dels empresaris, els emprenedors i 
els autònoms.  La jornada s’adreçava especialment a empreses dels 

sectors de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), 
industrial i de serveis a les empreses.
Els participants també van poder escoltar les ponències de cinc 
empreses, les quals van explicar els seus projectes i serveis. Hi 
van participar Ibermática (especialitzada en consultoria TIC, 
equipaments i infraestructures, integració de sistemes d’informació, 
outsorcing i implantació de solucions integrades de gestió 
empresarial) i les quatre empreses implantades al viver del CTC. 
Es tracta d’AEIO Enginyers (dedicada als serveis d’enginyeria), 
aTotArreu.com (especialitzada en projectes d’Internet), Grup TDE 
Gamper Sport (venda d’equipaments i material esportius, serveis 
i gestió esportiva, jornades de valors esportius per a centres 
educatius i assessorament i tramitació de llicències i certificats 
mèdics) i Grupo Forma Expert.com (formació en Recursos 
Humans, formació comercial i ‘coaching’).

ACTUALITAT

La jornada la van inaugurar l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, 
i el president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
de la Diputació de Barcelona i president del Consell Econòmic i 
Social de la Comarca de l’Anoia (CESCA), Teo Romero.
Boquete va destacar la presència a la jornada d’empreses d’arreu 
del territori d’influència de Masquefa i va posar de relleu com 
“l’activitat econòmica i empresarial es desenvolupa en xarxes 
que van més enllà dels límits administratius”. I que precisament 
per això aquests ‘no poden ser un obstacle’. També va agrair la 
col·laboració econòmica en la Segona Jornada CTC de l’empresa 
Ibermática i va apuntar la “cooperació entre els sectors públics i 
privat” com una de “les claus per a sortir de la crisi”.
Teo Romero va felicitar l’Ajuntament per la iniciativa i va 
manifestar que experiències com el ‘networking’ “són de gran 
importància per a les empreses petites i mitjanes en una economia 
cada cop més interdependent, interdisciplinària, i dependent de 
coneixements especialitzats i complementaris, on l’avantatge no 

ve tant de la creació de coneixements nous sinó de la combinació 
innovadora de coneixements i competències ja existents”. 

El CTC ajuda les empreses a FER NOUS 
CONTACTES amb un ‘SPEED NETWORKING’

25 empreses van participar el 2 de desembre en un ‘speed networking’ organitzat pel Centre Tecnològic 
Comunitari. Es tractava de l’activitat central de la Segona Jornada CTC

Contra la crisi, cooperació público-privada
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NOTÍCIES

L’Ajuntament durà a terme importants millores en la 
canalització d’aigües residuals al municipi gràcies a dos 
convenis que ha aconseguit signar amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) de la Generalitat.

· Instal·lació d’un col·lector a Can Valls. D’una banda, 
l’ACA finança amb 162.996 euros la instal·lació d’un col·lector 
a Can Valls que recollirà les aigües residuals del clavegueram 
que s’hi està fent amb motiu de les obres d’urbanització. 
Aquest col·lector conduirà les aigües residuals de la nova 
xarxa de clavegueram de Can Valls fins a l’estació depuradora. 
Aquesta obra ja ha estat executada per part de l’Ajuntament i 
ha consistit en la instal·lació d’un gran col·lector de gairebé 1 

quilòmetre de longitud i de 4 metres de diàmetre. 

· Evitar les males olors al C/ Santa Clara. D’altra 
banda, l’Agència Catalana de l’Aigua també finança amb 110.000 
euros la instal·lació d’un nou col·lector d’aigües residuals en el 
tram que va del carrer Santa Clara (des de la Fàbrica Rogelio 
Rojo) fins a l’avinguda Maresme (a l’alçada del CRARC). 
Aquest nou col·lector, de 570 metres de longitud, se sumarà 
al col·lector que actualment ja existeix i canalitzarà les aigües 
provinents de l’estació de bombament. L’objectiu és que, amb 
aquest desdoblament de col·lectors, es millori la canalització 
de l’aigua bruta i s’evitin les males olors. L’Ajuntament treballa 
ara en la redacció del projecte.

Importants millores en la canalització d’aigües residuals

Per a més informació i per a sol·licitar plaça al nou centre 
de dia podeu adreçar-vos a l’Àrea de Serveis Personals de 
l’Ajuntament de Masquefa (C/ Crehueta, 33 – 93 772 78 36). 

Sol·licituds de places

L’Ajuntament obrirà un centre de dia amb 15 places

Masquefa obrirà al gener un centre de dia municipal de 15 places 
per a donar resposta a les necessitats de la gent gran i les persones 
amb dependència. El Consistori ha confiat la gestió de l’equipament 
al Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI), organisme públic 
constituït per l’Ajuntament de la capital de l’Anoia i el Consorci 
Social i de Salut de Catalunya, per la seva contrastada experiència 
en l’atenció a la gent gran i les persones amb dependència. Amb 
el de Masquefa, el CSSI gestiona ja sis centres de dia, a més de 
dues residències, un Hospital de Dia per a persones amb malalties 
neurodegeneratives, un Servei d’Atenció Domiciliària que actua a 
tota la comarca i 66 pisos amb serveis per a gent gran.
El centre prestarà, durant el dia, suport a les persones amb 
dependència per ajudar-les a recuperar i millorar l’autonomia 
personal i, així, afavorir que puguin continuar vivint a casa, en 
l’entorn familiar. Els professionals hi oferiran una atenció mèdica, 
terapèutica, psicològica i sociocultural individualitzada per facilitar 
als usuaris totes les tasques bàsiques en la vida diària. Comptarà amb 
un equip humà interdisciplinar integrat per un director tècnic, un 
responsable higienicosanitari, auxiliars de gerontologia, animadors 
socioculturals, fisioterapeutes, i treballadors socials.
El centre de dia oferirà acolliment i convivència, atenció personal 
en les activitats de la vida diària, higiene personal, readaptació 
funcional i social, recuperació dels hàbits d’autonomia i dinamització 
social. També activitats de lleure, suport personal, social i familiar, i 

seguiment i prevenció de la salut. D’altres serveis que prestarà són 
servei de menjador, àpats en el centre i àpats a domicili (sopars), 
bugaderia, fisioteràpia, podologia i transport adaptat.
L’equipament es troba a les antigues dependències de l’Espai Infant, 
que han estat íntegrament rehabilitades per a acollir aquest nou 
servei. Obrirà portes de dilluns a divendres, de 2/4 de 9 del matí a 
2/4 de 7 de la tarda.
Amb l’entrada en funcionament d’aquest equipament l’Ajuntament 
referma la seva aposta per atendre les necessitat del col·lectiu de 
la gent gran i les persones dependents. Paral·lelament l’Ajuntament 
treballa, també en col·laboració amb el CSSI, en un projecte per 
fer a Masquefa un complex assistencial que inclourà una residència 
amb 84 places, un nou centre de dia, aleshores amb 30 places, 
16 habitatges de lloguer amb serveis per a la gent gran, i un nou 
Casal d’Avis. Es preveu que el complex assistencial comportarà una 
inversió de 9 milions d’euros.
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Ja es pot consultar i descarregar al web 
de l’Ajuntament (www.masquefa.cat) 
la nova Guia d’oferta formativa per 
a persones adultes corresponent al 
primer trimestre (gener-març) de 
2011. La guia inclou tots els cursos 
que l’Ajuntament ha organitzat en els àmbits de les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació, coneixements de base i accessos 
al sistema educatiu, llengües i ocupació, així com els cursos i 
activitats d’expressió artística i esports promoguts per les entitats. 
La formació del primer trimestre del 2011 manté els cursos que 
han assolit una gran demanda en les edicions anteriors i incorpora 
novetats com ara cursos d’alemany de nivell elemental mig, 
d’introducció a la llengua de signes catalana i per a l’obtenció de 
la Targeta Professional de la Construcció. L’oferta posa l’accent 
en la formació que millora les aptituds i capacitats professionals i, 
d’aquesta manera, ajuda a trobar feina o millorar el lloc de treball.

NOTÍCIES

El Govern de la Generalitat en funcions va aprovar, el 30 
de novembre, el finançament del 50% del nou dipòsit que 
es construirà a la zona del Clot del Xarel·lo i Can Quiseró 
i que permetrà garantir i millorar el subministrament 
d’aigua a tot Masquefa. La construcció d’aquest dipòsit i 
d’altres instal·lacions complementàries (una estació de 
bombament que impulsarà 1.830 metres cúbics al dia, i 
una canonada de gairebé un quilòmetre) compten amb un 

pressupost total superior als 1.200.000 euros. El Govern 
català en finançarà el 50% i l’Ajuntament l’altra meitat. 
El Consistori traurà a concurs les obres de construcció 
d’aquest nou dipòsit, amb un pressupost de 770.440 
euros. Per la seva banda, Aigües Ter Llobregat adjudicarà 
la construcció de l’estació de bombament. Ambdues 
institucions acaben de perfilar qui adjudicarà les obres de 
la canonada.

La Generalitat finança la meitat del nou dipòsit

Més de 338.000 catalans de 
nacionalitat estrangera podran 
votar a les eleccions municipals

Ja s’ha obert el termini d’inscripcions al cens electoral per 
a les persones de nacionalitat estrangera que resideixen a 
Catalunya i que tenen dret a votar a les eleccions municipals 
del 22 de maig de 2011. Es tracta dels majors d’edat 
nacionals d’algun estat de la Unió Europea o bé d’algun país 
extracomunitari que hagi signat un acord bilateral amb l’Estat: 
Colòmbia, Equador, 
Noruega, Nova 
Zelanda, Paraguai, 
Perú i Xile.
Amb tot, la 
ciutadania que tingui 
alguna d’aquestes 
nacionalitats ha de 
complir amb una 
sèrie de requisits 
per poder votar: ser 
major de 18 anys; 
estar inscrit al padró 
municipal; comptar 
amb autorització de 
residència a l’Estat espanyol; i haver residit legalment i sense 
interrupcions al territori espanyol durant els darrers 5 anys 
(3 anys en el cas dels nacionals de Noruega). En el cas de 
Bolívia i Islàndia és imminent la publicació de l’acord bilateral 
al Butlletí Oficial de l’Estat.
En total més de 338.000 catalans i catalanes de nacionalitat 
estrangera podran votar a les properes eleccions municipals. 
Aquesta xifra representa el 6,1% del total de població 
electora. Els ciutadans i ciutadanes que es puguin acollir al 
dret a vot haurien de rebre o haver rebut ja una sol·licitud 
d’inscripció al cens electoral, que cal respondre per correu 
postal, sense necessitat de franqueig, o per Internet a través 
del web https://sede.ine.gob.es/cere. Les persones que 
puguin exercir el seu dret i no hagin rebut una carta de 
l’Oficina del Cens Electoral a casa cal que s’inscriguin al cens 
a través del seu Ajuntament abans del proper 15 de gener 
de 2011. En el cas dels ciutadans de la Unió Europea cal que 
manifestin la seva voluntat de participar als comicis, també 
adreçant-se a l’Ajuntament en el mateix termini.

Nova guia d’oferta formativa 
per a persones adultes

17 persones fan el primer 
curs de formació ocupacional 
subvencionat pel SOC
 
Del 20 de setembre al 2 de desembre es va fer a Masquefa el 
primer curs de formació ocupacional subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Concretament 
s’ha tractat d’un curs d’administratiu/va polivalent per a pimes, 
de 200 hores de durada, en què han participat 17 alumnes. 
Tots ells van acabar-lo. A més, un alumne ja ha trobat feina 
mitjançant un pla d’ocupació de tècnic de xarxes telemàtiques. 
Els participants han fet una valoració molt positiva del curs i 
s’han mostrat interessats a continuar formant-se.
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NOTÍCIES

Presentació de la 
candidatura a Ciutat 
Gegantera 2012

El diumenge 23 s’inaugurarà la nova biblioteca

El diumenge 23 de gener s’inaugurarà la nova Biblioteca Municipal 
de Masquefa, situada a l’antiga Fàbrica Rogelio Rojo. L’Ajuntament 
ha preparat una festa d’inauguració que començarà a les 11 del matí 
amb les actuacions de diverses entitats de Masquefa. A 2/4 de 12 es 
farà la inauguració per part de les autoritats i a les 12 una jornada 
de portes obertes perquè tots els masquefins i masquefines puguin 
visitar les noves instal·lacions culturals. La inauguració clourà a la 
1 del migdia amb l’espectacle ‘Marró de bruixes’, de la Cia Cactus. 
La nova biblioteca entrarà en funcionament el dilluns 24 de gener. 
Amb la nova biblioteca, Masquefa guanyarà un modern i funcional 
equipament que donarà resposta a les necessitats culturals dels 
masquefins i masquefines. El nou equipament ocupa una part que 
s’ha rehabilitat de l’emblemàtica Fàbrica Rogelio Rojo. 

Masquefa és un dels 21 municipis que s’ha adherit a la nova 
campanya de sensibilització ‘Recicla’t a la cuina, aprofitem-ho 
tot’ impulsada pel Consell Comarcal. L’objectiu és inventar i 
difondre un tipus de cuina pròpia de la comarca, de baix impacte 
ambiental i econòmica, i a la vegada contribuir a no crear residus 
a la cuina i fomentar la recollida selectiva dels residus domèstics. 
Fins al febrer es farà un procés de participació perquè entre tots 
plegats elaborem els continguts d’un llibre de cuina de l’Anoia. 

Apunta’t als tallers de cuina
Els canals per a participar-hi són diversos. D’una banda, es 
faran tallers gratuïts de cuina. A Masquefa tindran lloc els dies 

10, 17 i 24 de gener de 2011, de 19 a 20.30h, a la Sala Petita 
de la Rogelio Rojo. Les inscripcions s’han de fer als Serveis 
Territorials de l’Ajuntament (C/ Doctor Jover, núm. 4) de 
dilluns a divendres, de 9 a 13h. També pots portar-nos les 
teves receptes a l’Ajuntament C/ Major, 93 o enviar-les a 
reciclatalacuina@anoia.cat I, finalment, també pots entrar al 
bloc www.reciclatalacuina.cat i deixar-hi la teva recepta, així 
com a les xarxes socials twitter i facebook.
El llibre de receptes arribarà per Sant Jordi a l’Ajuntament i 
a les llibreries i parades. També el trobareu en versió digital 
al web reciclatalacuina@anoia.cat. Entre totes les receptes se 
sortejarà un lot de productes de la terra valorat en 200 euros.

El CTC s’adhereix al Dia 
Mundial de les persones 
amb discapacitat

El diumenge 16 de 
gener la Colla de 
Geganters i Grallers de 
Masquefa presentarà a 
tots els masquefins i 
masquefines la seva 
candidatura a Ciutat 
Gegantera l’any 2012. 
La presentació, que 
es farà a la Fàbrica 
Rogelio Rojo, inclourà 
la projecció d’un vídeo 
realitzat pels geganters 
masquefins amb la col·laboració de les colles de Capellades, 
Vilanova del Camí, Vilanova d’Espoia, Igualada i la Llacuna. També 
hi han col·laborat l’Ajuntament de Masquefa i la Coordinadora 
de Gegants i Capgrossos de l’Anoia. La banda sonora del vídeo 
l’integren el so de les gralles dels Grallers de la Llacuna i l’himne 
de la candidatura Ciutat Gegantera Masquefa 2012, ‘Geganters 
al carrer’, composat i interpretat pel grup The trumpets of falopi.

El Centre Tecnològic 
Comunitari va sumar-
se el 3 de desembre 
a la commemoració 
del Dia Mundial de 
les persones amb 
discapacitat. L’espai 
de divulgació i ús 
lliure de les TIC 
Masquef@ula va 
crear un blog temàtic 
i els usuaris i usuàries 
que hi van deixar 
comentaris van gaudir 
de connexió gratuïta 
a Internet. També 
es va habilitar una 
exposició de les diverses eines TIC accessible que hi ha 
al CTC i que garanteixen a les persones amb discapacitat 
l’accés a Internet i les TIC en igualtat de condicions.

Recicla’t a la cuina, aprofitem-ho tot!
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ACTUALITAT

El dissabte 18 fins a 190 persones vam passar per la Sala Polivalent 
per a donar sang, tot i que finalment en vam poder donar 163. Gas 
a Fons i l’Alzinar van ser les associacions que van mobilitzar més 
donants i van rebre el títol honorífic d’Entitats amb més sang. Amb 
aquest senzill gest els donants de Masquefa ajudem a augmentar les 
reserves del Banc de Sang i Teixits i a salvar moltes vides.
 L’endemà, el diumenge 19, els masquefins i masquefines vam 
sumar-nos a la Marató de TV3, que aquest any recollia fons contra 
les lesions medul·lars i cerebrals adquirides. Masquefa va fer un 
esforç i va aportar a la marató de la televisió catalana fins a 3.103,20 
euros. Tot i la crisi, el granet de sorra de cadascú de nosaltres va 
acabar fent una gran muntanya.
Des de primera hora del dissabte i fins a última del diumenge, una 
multitud de generosos voluntaris vam treballar incansablement per 

oferir una àmplia i variada agenda d’activitats: una sardinada, una 
exposició i subhasta d’art i manualitats, el mercat de Santa Llúcia, 
entrenaments i competicions de tir, tennis taula, una caminada 
popular, partits de bàsquet, un campionat de cartes, petanca, una 
xocolatada, una exhibició de dansa del ventre, una cercavila i una 
encesa de bengales i carretillada. També vam gaudir d’una exhibició 
de twirling, una matinal motera (amb esmorzar popular, concerts 
i una passejada dels infants amb cotxes i motos d’època), partits 
de futbol sala, d’hoquei, de futbol, exhibicions de patinatge artístic, 
teatre al carrer, una passejada de trompetes, tambors i twirling, ball 
de bastons, una audició musical de l’Aula de Música de l’Alzinar, un 
ball popular i una cantada de la Coral l’Alzinar.
El Cap de Setmana Solidari va tenir també el seu vessant nadalenc, 
amb la representació del Pessebre Vivent als darreres de l’església. 

GRÀCIES!
Diu molt de nosaltres
Masquefa va tornar a bategar el 18 i 19 de desembre amb el tercer Cap de Setmana Solidari. Entitats, 
empreses, comerços, voluntaris i voluntàries i l’Ajuntament ens vam desviure en la Marató de Donació 
de Sang i la Marató de TV3. Gairebé una quarantena d’activitats van animar nombrosos masquefins i 
masquefines a sortir al carrer i mostrar una vegada més la seva cara més solidària. L’alta participació en 
aquesta causa diu molt de nosaltres, diu molt de la gent de Masquefa
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Centenars de vilatans i vilatanes van contemplar les diverses 
escenes i les parades d’artesans. Persones, entitats i comerços 
van participar voluntàriament en aquesta iniciativa, que també va 
recaptar fons per a la Marató de TV3. Uns metres més enllà, a la 
plaça Anoia, el cagatió organitzat pels comerciants va atraure fins a 
200 infants.
La solidaritat va ser protagonista també en unes altres dues causes. 
Protecció Civil va organitzar una tómbola amb les joguines de 
segona mà en bon estat que havia recollit les darreres setmanes. 
Amb els diners aconseguits en la tómbola es compraran joguines 
noves perquè cap nen i nena de Masquefa no es quedi sense regal 
aquest Nadal. A més, el Grup de l’Associació de Voluntaris va 
recollir aliments per distribuir entre les famílies més necessitades.
A tots i totes, moltes gràcies!
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NOTÍCIES

Masquefa torna a l’Edat Mitjana amb un concorregut Mercat Medieval

Viatge al passat: el primer Mercat Medieval va transportar 
Masquefa fins a l’Edat Mitjana el cap de setmana del 18 i 19 de 
desembre. Durant tot el dissabte i tot el diumenge els masquefins 
i masquefines van passejar per la plaça de la nova Biblioteca i el 
passeig del CTC atrets per les parades dels artesans. Espècies, té, 
herbes, formatges, embotits, licors, pastissos i coques, anxoves, 
joguines de fusta, bijuteria, mocadors, roba infantil o bosses de 
mà van ser només alguns dels nombrosos articles que es van 
poder comprar en un mercat amb artesans vestits d’època i 
presidit per algunes armadures i escuts.
També els cavallers, la reina, els inquisidors i els dracs van 
retornar segles després a Masquefa. Ho van fer per a representar 
diversos espectacles que van omplir la plaça de la nova biblioteca 
de petits i grans. Els infants van participar també en tallers de 
cavalleria i dansa. I van divertir-se pujant en una original atracció 
amb cavallets fets de fusta.
El primer Mercat Medieval es va fer coincidint amb el Cap de 
Setmana Solidari i va esdevenir un reclam més per animar la 

gent a sortir al carrer. El van organitzar l’empresa especialitzada 
Tallaferro i l’Ajuntament de Masquefa.

Un nou col·lector evitarà les inundacions a la via del tren

La Generalitat invertirà 382.337 euros en instal·lar una nova canalització de les aigües pluvials 
al Passeig de la Via, que també s’urbanitzarà

Després de les gestions fetes per l’equip de govern de Masquefa, 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’empresa pública GISA, 
invertirà 382.337 euros al Passeig de la Via per a instal·lar-hi 
un nou col·lector d’aigües pluvials. Amb aquesta actuació es 
pretén posar el punt final a les inundacions que es produeixen 
ocasionalment a la via del tren en casos de grans pluges. L’actuació 
consistirà a instal·lar un col·lector d’1,20 metres de diàmetre. 
També s’urbanitzarà el Passeig de la Via, que es tornarà a asfaltar.  
L’Ajuntament ja hi havia posat una capa d’asfalt provisionalment. 

El passeig s’urbanitzarà donant prioritat als vianants.
GISA va adjudicar l’obra del nou col·lector i la urbanització 
del Passeig de la Via a l’empresa Xavier Alsina SA el 15 de 
desembre passat. L’actuació és possible gràcies a la cooperació 
entre l’Ajuntament i la Generalitat. El nou col·lector d’aigües 
pluvials del Passeig de la Via es connectarà amb el col·lector 
que l’Ajuntament ja va instal·lar al carrer Montserrat per evitar 
les inundacions en els baixos dels habitatges d’aquesta zona i 
completarà així l’actuació.

Amb motiu de les festes de Nadal, els dies 24 i 31 de desembre hi haurà serveis mínims a l’Ajuntament de 9h a 13h. 
I els dies 5 i 7 de gener de 9 a 14h.

Serveis mínims a l’Ajuntament per les festes de Nadal
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Fins a 87 lluitadors d’arreu de Catalunya van participar el 
dissabte 11 de desembre a Masquefa en la Copa Catalana de 
‘kickboxing’ i ‘muay thai’, dues arts marcials mixtes que cada 
vegada compten amb més seguidors arreu. En els matalassos i el 
gran ring que es va habilitar a la Sala Polivalent hi van lluitar 75 
competidors de categoria infantil (amb edats compreses entre 
els 8 i els 14 anys) i 12 competidors adults.
L’únic representant masquefí, el lluitador Óscar Rodríguez, del 
gimnàs Bonavista Gym, va tenir una meritòria actuació en la 
categoria d’adults i va quedar segon en l’apartat de 60 quilos 
en l’especialitat de muay thai. El vencedor de la categoria va ser 
Adrián Calero, mentre que Lucas Martínez va acabar tercer.
La competició va portar fins a Masquefa les primeres espasses 
catalanes d’aquestes dues arts marcials. Nombrosos afeccionats 
van reunir-se a la Sala Polivalent per a seguir la competició.

Vuit equips desafien el fred i es disputen una 
emocionant Lliga d’Hivern de Futbol 7

L’intens fred no és obstacle per a 
cap del vuits equips que, des del 
12 de novembre, assisteixen cada 
divendres al camp de futbol de gespa 
de Masquefa per a disputar una nova 
edició de la Lliga d’Hivern de Futbol 
7. Organitzat per l’entitat Futbol Sala 
Espardenya, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, el campionat compta 
aquest any amb la participació de 
dos conjunts nous, Fut7 Piera i Fiti 
y los Fitipaldis. A aquests equips s’hi 
sumen els altres 6 participants, tots 
amb experiència en la lliga hivernal 

masquefina. Es tracta del Gamper Sport, el Restaurant La Carreta, 
l’Alzinar, Revisiones y Montajes, Cristalerías Masquefa i Alfatel 
Comunicacions.
La Lliga d’Hivern de Futbol 7 de Masquefa torna a destacar 
aquest any per l’excel·lent nivell futbolístic de tots els conjunts 
i pel seu comportament exemplar. A més, el campionat és capaç 
de despertar, setmana rere setmana, l’interès de nombrosos 
afeccionats que s’apleguen a les instal·lacions masquefines per a 
gaudir d’un bon espectacle futbolístic.
Després d’haver-se disputat les 5 primeres jornades, la Lliga 
d’Hivern de Futbol 7 la lidera el Gamper Sport, amb 15 punts. 
L’equip s’ha situat a la part més alta de la taula després de fer ple 
i aconseguir cinc victòries en cinc partits. A aquest brillant inici 

La competició masquefina destaca novament per 
l’excel·lent nivell futbolístic dels equips i el seu 
comportament exemplar, així com per l’assistència als 
partits de nombrosos afeccionats

Als dos participants nous, Fut7 Piera i Fiti y los Fitipaldis, 
s’hi sumen 6 conjunts que ja coneixen la lliga: Gamper 

Sport, Restaurant La Carreta, l’Alzinar, Revisiones y 
Montajes, Cristalerías Masquefa i Alfatel Comunicacions

Masquefa, capital catalana de les arts marcials

L’únic representant masquefí, Óscar Rodríguez, va 
tenir una destacada actuació davant el nombrós 

públic que va se seguir els combats

La Sala Polivalent de la Rojo va acollir la Copa 
Catalana de categories infantil i adulta de 
‘kickboxing’ i ‘muay thai’

hi ha contribuït decisivament l’encert golejador d’un dels seus 
homes, Marc Bautista, que és el ‘pitxixi’ provisional amb 12 gols. 
Tot i que encara queda molta competició, el Gamper Sport ha 
demostrat ja que és capaç de plantar cara al vigent campió, el 
Restaurant La Carreta, que és segon amb 12 punts. Podeu seguir 
l'evolució de la Lliga d'Hivern a la pàgina web www.lligahivern.com

NOTÍCIES



MÚSICA 
contra la SIDA

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 14: Els hàbits alimentaris saludables

Divendres 21: L’anorèxia 

Divendres 27: La Bulímia

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Masquefa va tornar a 
organitzar un concert per commemorar el Dia Mundial contra la 
SIDA. L’edició d’aquest 2010 es va celebrar el dissabte 4 de desembre 
al local de la Zona Lliure, al Recinte Rogelio Rojo, i va comptar 
amb l’actuació del grup de música local Vod’ska. Aquesta formació 
musical, cada vegada més arrelada entre el jovent de Masquefa, va 
tocar bona part del seu repertori i ho va fer de forma altruista 
per a col·laborar novament amb l’Ajuntament de Masquefa en una 
causa solidaria, emmarcada en el programa municipal de prevenció 
de les drogodependències ‘Tu decideixes’. Així, l’entrada del concert 
va ser simbòlica, ja que tothom que va voler va portar aliments, 
com ara oli, galetes, llegums, arròs, macarrons, fideus o qualsevol 
tipus de pasta, llaunes o qualsevol aliment fàcil de conservar. Els 
aliments recollits es lliuraran a l’Associació del Grup de Voluntaris 
de Masquefa perquè els distribueixi entre les persones que més ho 
necessitin.

Agenda de la ZONA LLIURE

La Zona Lliure torna a obrir els dissabtes i els divendres, de 17h 
a 20h, al Recinte Rogelio Rojo. Molt, molt aviat, ja tindrem el 
Nou Casal de Joves.

Divendres 14: Jocs de taula
Dissabte 15: Campionat de futbolí
Divendres 21: Cinema jove
Dissabte 22: Campionat de futbolí 
Divendres 28: Cinema Jove
Dissabte 29: Inventari i propostes decoratives per el Nou 
Espai Jove.

El Rojo Punt Jove i la Zona Lliure restaran tancades del 23 de desembre al 10 de gener, ambdós inclosos



Agenda

CULTURA  
I FESTES

 � CAFÈS AMB 
HISTÒRIA

Cicle: “Condicions de vida 
de la població immigrada 
als anys 50 i 60”
Dies: dissabtes 15 i 29 de gener 
de 2011
Hora: 17h - Lloc: antiga biblioteca

 � PRESENTACIÓ DE 
LA CANDIDATURA 
DE CIUTAT 
GEGANTERA 2012

Diumenge 16 de gener
A la Sala Polivalent
La Colla de Geganters i Grallers de 
Masquefa explicarà els detalls de la 
seva candidatura perquè Masquefa 
sigui proclamada Ciutat Gegantera 
de Catalunya l’any 2012

 � INAUGURACIÓ DE 
LA NOVA BIBLIOTECA

Diumenge 23 de gener
A les 11h
Jornada de portes obertes i 
inauguració

 � BALL POPULAR

Diumenge 30 de gener
Amb Aguamarina
A les 18h a la Sala Polivalent
Entrada: 2€

NADAL, CAP 
D’ANY I REIS

Divendres 24 de desembre
FESTA DE LA NIT DE 
NADAL
Organitza: Colla de Diables Pixafocs i 
Gagaspurnes
A partir de la mitjanit
Entrada gratuïta

Diumenge 26 de desembre 
A Can Quiseró
CAGATIÓ 
Amb l’actuació de dues pallasses
A les 11.30h al Local Social

Gener ‘11

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

PATGE VIU-VIU
Recollirà les cartes dels infants de 
Can Quiseró
A les 12.30h al Local Social

A Masquefa
CONCERT DE NADAL
Amb la Coral l’Alzinar
A les 18.30h, a la parròquia de Sant 
Pere de Masquefa

Dimarts 28 de desembre
TALLERS INFANTILS
Titelles de paper (3 a 5 anys)
Pintem pedres (a partir de 5 anys)
A càrrec del Raconet Artístic
A les 17h a la Sala Polivalent

Divendres 31 de desembre
FESTA DE CAP D’ANY
Organitza: Futbol Club Masquefa
A la Sala Polivalent

Diumenge 2 de gener
PARC INFANTIL
• Inflables
• Brau mecànic
• Wii i simuladors
• Espai de joc per a nens de 0 a 

3 anys
Al poliesportiu, d’11h a 14h

PATGE VIU-VIU
Durant el matí, al poliesportiu, 
recollirà les cartes als Reis d’Orient 
dels infants

ESPECTACLE MUSICAL
Amb l’obra ‘Un Nadal … com cal!’
A càrrec de la Cia La Roda 
Produccions
A les 17.30h a la Sala Polivalent 
(obertura de portes a les 17h)

Dimecres 5 de gener
MAJESTUOSA CAVALCADA 
DELS REIS MAGS D’ORIENT
17.30h: arribada a Masquefa (escola 
Font del Roure)
20.00h: arribada a La Beguda (C/ de 
la Font)

A La Beguda
ESPECTACLE INFANTIL 
‘Benvinguts Reis de l’Orient’
Amb Peta ClowsA les 18.30h al 
Local Social 

CURSOS 

 � TIC

Curs de preparació a l’acTIC 
(nivell mig)

Del 12 de gener al 23 de febrer
Dilluns i dimecres, d’11.30 a 13h
Inscripcions: fins al 30 de desembre 

Curs Dona’t una oportunitat 
Del 10 de gener al 5 d’abril
Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 
11.30h. Inscripcions: fins al 30 de 
desembre 
Iniciació a la informàtica
Opció 1: del 2 de febrer al 25 de 
març. Dimecres i divendres de 10 a 
11.30h

Opció 2: del 7 de febrer al 30 de 
març. Dilluns i dimecres de 17.30 
a 19h. Inscripcions:del 10 al 31 de 
gener 

Iniciació al processador de 
text 
Opció 1: del 10 de gener al 23 de 
febrer. Dilluns i dimecres de 16 a 
17.30h. Inscripcions: fins al 30 de 
desembre 

Opció 2: del 2 de febrer al 25 de 
març. Dimecres i divendres d’11.30 
a 13h. Inscripcions: del 10 al 31 de 
gener 

Opció 3: del 8 de febrer al 31 de 
març. Dimarts i dijous de 19.30 a 
21h. Inscripcions: del 10 al 31 de 
gener

Aprèn a navegar per 
Internet 
Del 8 de febrer al 31 de març 
Dimarts i dijous de 17.30 a 19h 
Inscripcions: del 10 al 31 de gener 

Full de càlcul nivell avançat
Del 10 de gener al 23 de febrer
Dilluns i dimecres de 18 a 19.30h
Inscripcions: fins al 30 de desembre 

Presentació de continguts 
amb Power Point
Del 7 de febrer al 30 de març
Dilluns i dimecres de 19.30 a 21h
Inscripcions: del 10 al 31 de gener

Taller correu electrònic
Dimarts 1 i dijous 3 de febrer
De 17.30 a 19.30h. Inscripcions: del 
10 al 30 de gener 

Taller de facebook 
Com controlar la seguretat de les 
dades
Dimarts 1 i dijous 3 de febrer
De 19.30 a 20.30h. Inscripcions: del 
10 al 30 de gener

 � CONEIXEMENTS 
DE BASE I 
ACCESSOS AL 
SISTEMA EDUCATIU 

Curs de neolectura
Fins al 22 de juny
Dimarts i dijous de 17.30 a 19h
Inscripcions obertes

 � LLENGÜES

Català nivell inicial
Fins al 31 de maig
Dimarts i divendres de 10 a 12h
Inscripcions: del 10 al 30 de 
gener 

Català nivell B
Fins al 30 de maig
Dilluns i dimecres de 19.30 a 
21.30h. Inscripcions: del 10 al 30 
de gener 

Català nivell C
Fins al 31 de maig 
Dimarts i dijous de 19.30 a 
21.30h. Inscripcions: del 10 al 30 
de gener 

Anglès nivell pre-
intermediate
Fins al 22 de juny
Dilluns i dimecres de 19.30 a 
21h. Inscripcions: del 10 al 26 de 
gener 

Alemany nivell elemental 
mig
Del 2 de febrer al 29 de juliol
Dimecres i divendres de 10 a 
11.30h. Inscripcions: del 10 al 26 
de gener

Introducció a la llengua de 
signes catalana
Del 8 de febrer al 17 de març
Dimarts i dijous de 18.30 a 21h
Inscripcions: Isabel (655937876)

 � FORMACIÓ PER 
A L’OCUPACIÓ

Curs per a l’obtenció de la 
Targeta Professional de la 
Construcció
22 i 24 de febrer de 10 a 14h
Inscripcions: del 10 de gener al 
14 de febrer

Taller ‘Com millorar el 
meu currículum’
Dijous 10 de febrer de 17 a 19h
Inscripcions: del 10 de gener al 9 
de febrer



Agenda esportiva

ESPORTS

 � CLUB PETANCA 
MASQUEFA

Dissabtes a les 17.30h
Campionat obert de petanca 
A les instal·lacions de la petanca a 
Masquefa

 � CLUB BÀSQUET 
MASQUEFA

15/gener – 19h
Grup 4 Sèniors CC 3a Categ. Masc.
CB MASQUEFA – CERBERUS 
ARTÉS B

16/gener – 10h
Grup 3 CT Júnior Masc. Nivell C
CB MASQUEFA – VALLDEMIA B

22/gener – 17.30h
Grup 1 Sots 21 Masc. Nivell B 
CB MASQUEFA A – CB 
ROQUETES

22/gener – 19h
Grup 4 Sèniors C.C.3a Categ. 
Masc.
CB MASQUEFA – HIMESA 
SALLENT

 � CLUB PATÍ 
MASQUEFA 

03/gener – 21.45h
Sèniors 1a Catalana Grup A
CP MASQUEFA – JUNEDA

 � ESPARDENYA 
MASQUEFA FS 

09/gener – 18.30h
Divisió d’Honor
FS ESPARDENYA MASQUEFA – 
CFS CAMPDEVÀNOL

23/gener – 18.30h
Divisió d’Honor
FS ESPARDENYA MASQUEFA – 
FUTSAL LLÍVIA

 � F.C. MASQUEFA 

08/gener – 09.15h
Grup 32 Aleví 4a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – ESCOLA F. 

BASE MASQUEFA A

08/gener – 09.30h
Grup 33 Aleví  4a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – LA  POBLA 
DE CLARAMUNT CF B

08/gener – 10.30h
Grup 14 Prebenjamí F-7 -Lliga
MASQUEFA FC A – PIERA AE A

08/gener – 10.30h
Grup 10 Benjamí 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – SAN MAURO 
B 

09/gener – 10.30h
Grup 12 Benjamí 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – ÒDENA CD 
A

08/gener – 11.30h
Grup 22 Infantil 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – EFO 87 C A

09/gener – 12h
Grup 8 2a Territorial Lliga
MASQUEFA FC A – Pª BARC. 
CINCO ROSAS CB 1971 A

15/gener – 17h
37è Campionat de Catalunya 
Futbol Veterà  3a Divisió
FC MASQUEFA – AE PIERA

22/gener – 09.15h
Grup 32 Aleví  4a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – IGUALADA 
CF A

23/gener – 09.30h
Grup 33 Aleví  4a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – MONTAGUT 
A

22/gener – 10.30h
Grup 14 Prebenjamí F-7 - Lliga
MASQUEFA FC A – LA POBLA 
DE CLARAMUNT CF A

22/gener – 10.30h
Grup 10 Benjamí 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A– HORTONENC 
FC A 

22/gener – 11.30h
Grup 22 Infantil 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A– VILANOVA 
CAMI A

23/gener – 12h
Grup 8 2a Territorial  Lliga
MASQUEFA FC A – VALLIRANA 
UD B

29/gener – 17h
37è Campionat de Catalunya 

Futbol Veterà 3a Divisió
FC MASQUEFA – LA BÈTICA

30/gener – 10.30h
Grup 12 Benjamí 7 3a Divisió  Lliga
MASQUEFA .FC A – 
QUINTINENC CF A

 � ESCOLA DE 
FUTBOL BASE 

08/gener – 09.30h
Grup 33 Aleví  4a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
PIERA AE B

08/gener – 11h
Grup 10 Benjamí 7 3a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
SITGES U.E D

08/gener – 12h
Grup 14 Prebenjamí F-7 Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA 
A – SANTA COLOMA QUERALT 
UE A

08/gener – 17h
Grup 2 2a Femení  Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
BARCELONETA CF A

09/gener – 17h
Grup 31 Juvenil  2a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
FATIMA A

15/gener – 09.30h
Grup 32 Aleví  4a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
LA GRANADA CF B

15/gener – 13h
Grup 19 Cadet 2a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
ST SADURNÍ UE A 

16/gener – 12h
Grup 1 2a Femení Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
MONJOS AD A 

22/gener – 09.30h
Grup 33 Aleví  4a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
GELIDA CF A

22/gener – 11h
Grup 10 Benjamí 7 3a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA 
A – SANTA COLOMA QUERALT 
UE B 

22/gener – 11h
Grup 12 Benjamí 7 3a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA 

A – SANTA COLOMA QUERALT 
UE A 

22/gener – 12h
Grup 14 Prebenjamí F-7 Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
VILANOVA CAMÍ CF A

22/gener – 17h
Grup 2 2a Femení Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
BOLIVIA CD A 

23/gener – 17h
Grup 31 Juvenil 2a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
QUINTINENC A

29/gener – 09.30h
Grup 32 Aleví 4a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
CARME A

29/gener – 13h
Grup 19 Cadet 2a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
CAOEKKADES CF A 

30/gener – 12h
Grup 1 2a Femení Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
CAMBRILS CF A

 � MASQUEFA TENNIS 
TAULA CLUB 

09/gener – 11h
MASQUEFA TTC – TT ALIANÇA 
DE LLIÇÀ

30/gener – 11h
MASQUEFA TTC – CTT DELS 
HORTS 2000

 � CLUB CICLISTA 
MASQUEFA

Sortides en BTT:
Diumenges a les 08h
A la Plaça de l’Estació

 � CLUB DE TIR 
ESPORTIU

09/gener – 9.30h 
Carrabina lleugera estès

16/gener – 9.30h 
Pistola Standard

30/gener – 9.30h 
Carrabina Matx
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Quan van arribar els Reis d’Orient a Masquefa?

La tradició de regalar joguines als 
nens és d’aproximadament fa un 
segle. A Masquefa, ja rondant la 
dècada dels anys 30, apareixen dues 
botigues on es podien comprar 
joguines, al carrer Major nº 5 (ca 
la Paula), i al carrer Major nº43. La 
festivitat se celebrava en la intimitat 
i no s’organitzava cap acte popular 
al carrer.
Els regals moltes vegades eren 
simbòlics i fins i tot en algunes 
famílies podien no existir. Així, doncs, 
en les famílies mes humils, els regals 
més típics podien ser llaminadures, 
alguna peça de roba, una llibreta, un 
plumier, un llapis de colors...també 
era habitual regalar algun instrument 
musical perquè la canalla pogués fer 
soroll, com ara una harmònica, un 
timbal o fins i tot un flabiol fet de 
canya. En canvi les famílies amb un 
poder adquisitiu més alt regalaven 
als seus fills un patinet, un tricicle, 
un ‘mecano’... El regal estrella entre 
els nois era un cavall de cartró. El 
nostre veí Lluís Esteve recorda amb 
un somriure i enyorança com a un 
dels seus companys d’infància li van 
regalar un cavall de cartró preciós. 
Coses de canalla, ell i el seus amics 
van pensar que aquell cavall hauria 
de beure aigua; així doncs li van fer 
un petit forat i li van buidar una 
galleda plena. L’endemà es van trobar 
el cavall desfet.
La guerra civil (1936-1939) ho va 
trasbalsar tot i durant tres anys la 
situació no permetia gaires festes. El 
28/12/1939, una vegada ja finalitzada 
la guerra, les noves autoritats locals 
emeten una circular en la qual 
s’ordena gestionar la festivitat de 
Reis a canvi de suprimir els premis 
de fi de curs escolar.
 “Con el objeto de secundar a lo 
iniciado por el caudillo y siguiendo las 
tradiciones de nuestra patria, el dia 6 
de Enero hemos determinado poner 
en escena las zarzuelitas Zagalitas 

de Belén y La hija de Baltasar por la 
O.J.(Organización  Juvenil) i la Sección 
Femenina”
Aquest serà el primer acte col·lectiu 
que se celebra en un dia de Reis, 
però la primera cavalcada encara 
trigaria uns anys a arribar. No va ser 
fins l’any 1948, quan el senyor Jaume 
Llopart i la seva esposa Victòria, 
lloguen un local al carrer Major (Cal 
Roget) per instal·lar una fusteria. 
Com que els quedava espai van posar 
una petita botiga de joguines i per 
animar les vendes es van engrescar a 
organitzar la primera Cavalcada, amb 
tres cavalls de veïns del poble i tres 
patges, els  Mags d’Orient van fer la 
seva aparició a Masquefa.
Els primers Reis de la nostra història 
varen ser: Rei Blanc (Joaquim Saenz 
de Pablo, el Quimet de l’estació), 
Rei Ros (Jaume Llopart), Rei Negre 
(Marino Pérez).
Després d’organitzar-ho així uns 
quants anys, la cavalcada va passar 
a ser competència de l’Alzinar. Lluís 
Esteve va ser l’únic responsable 

durant 6 anys, en els quals es rentava 
bona part de la roba a casa seva, es 
guarnien a Can Massana, i utilitzaven 
una escala de la fàbrica Rogelio 
Rojo perquè els patges pugessin 
als balcons i entreguessin en mà les 
joguines als nens.
Amb els anys els cavalls van ser 
substituïts per una furgoneta de Cal 
Rafel, i els regals els començaven 
a repartir els Transports Sagués. 
Els temps estaven canviant i cada 
vegada costava mes trobar cavalls 
entre els veïns. La cavalcada  va 
passar per diverses fases però es 
va anar mantenint gràcies a l’esforç 
d’un heterogeni grup de persones 
de totes les edats i condició social, 
que d’una forma espontània i 
desinteressada, hi participaven cada 
any. Els vestits es confeccionaven a 
l’antiga biblioteca (actual local de la 
televisió), i el guarniment dels Mags 
i dels patges es continuava fent a 
Can Massana. Cada patge es rentava 
el seu vestit amb molta cura alhora 
d’estendre’l per assecar-lo, no fos 
cas que algun petit els descobrís. Els 
Reis també van tenir la seva època 
‘progre’ i van arribar a desfilar tots 
tres en un Citroën “dos cavalls” 
descapotable. De mica en mica es 
va anar imposant el sistema de la 
carrossa construïda i dissenyada 
cada any de forma diferent, sobre 
d’un remolc cedit per l’ocasió 
per algun veí. Les corones es van 
construir a la Fàbrica Rogelio Rojo 
i les pedres per guarnir-les es van 
comprar a una botiga de Barcelona. 
Així es va mantenir la tradició, fins 
el seu definitiu impuls a la dècada 
dels anys 80, amb la creació de la 
Comissió de Reis.

Xavier Pérez Fornés.
Font: “Màgica nit”; 
Ajuntament de Masquefa, 
2001

CAFÈS AMB HISTÒRIA
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LES PROMESES SÓN 
PER COMPLIR-LES

Són temps de canvis. Fa poc hi ha hagut canvis 
en la composició del Govern Municipal de 

Masquefa i després de les eleccions del 28 de novembre també 
hi ha canvis al Govern de la Generalitat.
El Govern d’Entesa que fins ara composava el Govern de la 
Generalitat ha complert amb escreix amb Masquefa. Sense 
sectarismes i sense tenir en compte qui governava al nostre 
Ajuntament, ha dut a terme tots aquells compromisos que havia 
assolit. L’institut, la tercera escola de primària, i fins i tot entre 
els últims acords que va prendre, hi havia el CAP de Masquefa, 
que ja havia aprovat el 2007 i per canvis d’ubicació del Govern 
Municipal no s’havia arribat a fer.

També s’ha tingut en compte Masquefa per dues vegades en la 
Llei de Millora de les Urbanitzacions amb Dèficits Urbanístics, 
aprovada pel Govern d’Entesa per ajudar els Ajuntaments que 
tenien urbanitzacions dels anys 60 amb mancances en els serveis. 
Can Valls i El Maset n’han estat beneficiàries.
Nosaltres, malgrat tots aquests canvis, seguim al mateix lloc, fent 
oposició responsable i vetllant perquè des del Govern es facin 
bé les coses. A partir d’ara també haurem de vetllar perquè els 
compromisos es compleixin com fins ara. 
Ara al nou Govern de la Generalitat li toca complir aquells 
compromisos que va assolir quan estava a l’oposició, és a dir, 
“soterrar el tren”, tal i com va dir el Diputat Antoni Castellà 
en la seva visita a Masquefa i a la premsa comarcal que farien si 
governaven. Doncs ara és la seva!.
També esperem que solucionin les mancances dels consultoris 

LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

UN 2010 FRUCTÍFER, UN 
2011 AMB UN GRAN REPTE

Tanquem un any, el 2010, en què a Masquefa 
hem pogut recollir molts i importants fruits. 
Des de l’equip de govern de Convergència i 
Unió podem dir, amb modèstia, que tot i les 

adversitats, que hi han sigut, ens n’hem sortit i hem fet realitat 
projectes que milloren la qualitat de vida de tots els masquefins 
i masquefines. I ens n’hem sortit malgrat viure uns temps 
francament difícils, en què tots i totes, també les administracions, 
patim com mai els efectes d’una greu crisi econòmica, i malgrat 
que alguns d’aquests projectes han comportat un treball llarg, 
d’anys, i costós.
Aquest 2010 hem garantit el finançament del nou institut 
(5.200.000 euros), les obres del qual ja estan en marxa, de la 
tercera escola (més de 3.000.000 d’euros), del nou Centre 
d’Atenció Primària (gairebé 2.500.000 euros) i del nou dipòsit 
d’aigua (1.200.000 euros). També hem acabat la nova Biblioteca 
Municipal (que inaugurarem aquest gener) amb una inversió de 
més d’1.000.000 d’euros. I hem dut a terme d’altres importants 
actuacions, com l’ampliació del CRARC, la renovació de tots 
els contenidors, l’ampliació dels serveis de recollida de residus, 
la supressió de barreres arquitectòniques, o la contractació 
del projecte del nou pavelló poliesportiu i la piscina coberta. 
A més, hem encarrilat altres projectes que donen resposta 
a les necessitats dels vilatans i vilatanes: a principi del 2011 
estrenarem el Casal de Joves (300.000 euros) i posarem en 
marxa el Centre de Dia per a la gent gran.
Malgrat la crisi, doncs, aquest 2010 hem fet un notable esforç 

inversor. A més, algunes d’aquestes inversions d’envergadura no 
han costat ni un sol cèntim d’euro als masquefins i masquefines. 
El més d’1.000.000 d’euros que ha costat acabar la biblioteca 
s’ha finançat totalment amb les subvencions que hem aconseguit. 
També l’ampliació de la llar d’infants de La Beguda (385.000 
euros). Aquest equipament, amb què hem garantit que cap infant 
de Masquefa i la Beguda es quedi sense plaça, ens ha permès al 
mateix temps guanyar unes instal·lacions (l’antic Espai Infant) 
que ara acolliran el Centre de Dia i ens permetran engegar un 
altre necessari servei.
Aquest 2010, doncs, hem assolit molts reptes. Però no podem 
estar satisfets. L’any 2011 ens deixa sobre la taula un repte molt 
important: continuar ajudant les persones que no tenen feina. 
L’Ajuntament ha de ser capaç de convertir-se en un dels motors 
de la recuperació econòmica i de la generació d’ocupació a casa 
nostra, buscant totes les complicitats i aliances possibles amb 
d’altres administracions i amb la iniciativa privada perquè així 
sigui. Aquest 2011 hem de captar noves i potents implantacions 
industrials a Masquefa, per a les quals serà clau que continuem 
treballant de valent com fins ara, però també que s’executin 
infraestructures fonamentals com el Quart Cinturó. I hem 
de treballar des de tots els àmbits: potenciant l’esforç que 
venim fent per ajudar els masquefins i masquefines a formar-
se i a trobar un lloc de treball, i posant en marxa nous plans 
d’ocupació per a crear encara més llocs de treball i reduir una 
taxa d’atur que no ens mereixem.
El Grup Municipal de Convergència i Unió us desitja un Bon 
Nadal i un Feliç Any 2011!

Grup Municipal de Convergència i Unió
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El año 2011 tiene forma de dragón. El 
dragón significa dos cosas en los tiempos 
que estamos:
1ª: Que una bestia tan grande sería 
capaz de tragarnos a todos, que sería la 
Administración que tenemos.
2ª: Si este monstruo se debilitara y se 
pusiera al servicio y defensa de la gente 

trabajadora, el año 2011 sería una nueva puerta para Cataluña y 
para el mundo entero.
Tenemos ejemplos palpables en este año que acaba:
1: Chile, unos pobres mineros atrapados a 700 metros bajo 
tierra. Personas con valor y coraje movilizan todos los medios 
que tenemos en el mundo para salvarlos y conectar desde 
cualquier punto del mundo en directo con ellos. Esto sería el 
dragón bueno.
2. En otra parte del mundo donde hay gente ruin y mezquina, una 
muchacha de 16 años es condenada a muerte a pedradas por 
amar y ser amada, o sea la fuente de la vida de todo ser humano 
del globo terráqueo. Estos señores asesinos se esconden 
diciendo que son las leyes del Corán, cosa que me cuesta creer, 
que un libro sagrado diga eso. Serán sus derivados, hechos a la 
conveniencia de cada uno de estos individuos fanáticos, que es 
el dragón malo.
3. Tenemos el foco de esclavitud más grande en Cataluña que 
en la Edad Media, por las normas laborales que tienen nuestros 
sindicalistas, que sólo sirven para ellos, que tienen los mejores 
sueldos, los mejores puestos de trabajo y, con el cuento de 
estar defendiendo a los trabajadores, se llevan cientos de 
millones en subvenciones. Mientras la masa asalariada, tanto 
en lo público como en lo privado, tiene un contrato continuo, 
haciendo todo lo que se le mande, temiendo siempre por si le 

renovarán el contrato o no, cobrando un salario de esclavo para 
seguir estando en la miseria, trabaje o no. Esa es la esclavitud 
que tenemos hoy. Si trabajas tienes que dar gracias, aunque a 
la inmensa mayoría no le dé  para nada, y si no trabajas tienes 
que dar las gracias porque te dan lo que sobra en los grandes 
supermercados. Mientras nuestros dirigentes se pasean en 
aviones, helicópteros, coches de lujo, trenes y encima, como 
defienden tanto lo nuestro, se lo tenemos que pagar nosotros. 
Esto también sería el dragón malo.
4. Hoy, con los avances que tenemos en el mundo entero para 
que nos comuniquemos mejor, donde la distancia no existe 
dentro del globo terráqueo, donde hay personas que operan a 
corazón abierto, hacen un trasplante, recuperan la vida de una 
persona sin importarle lo que cobra o no, donde hay miles de 
personas que trabajan gratuitamente sólo porque saben que 
están ayudando a otras personas para que se sientan bien, sean 
de la raza que sean. ¿Cómo puede ser que en todo el mundo 
seamos la inmensa mayoría y estemos siempre dominados por 
fanáticos egoístas y sinvergüenzas? Si esto nos lo pudiéramos 
quitar de encima, cosa que no creo, porque son como los piojos 
que nacen de nuestro propio cuerpo, pero si hiciéramos lo 
mismo que cuando nos salen los parásitos, lavarnos y asearnos 
para quedarnos limpios, no se eliminarían, porque estos los crea 
nuestro propio cuerpo, pero si el ser humano pusiera todos los 
medios que tenemos en contra de estos parásitos, la vida sería 
más limpia. Esto sería el dragón bueno. Todo lo que hay en este 
mundo está en nuestras manos, creado por las gentes de buena 
voluntad.
Feliz Navidad y esperamos que el dragón que nos venga para el 
año que viene sea el bueno.

Grup Municipal del Partit Popular

Catalunya

Queremos pedir respeto y educación; 
nuestro pueblo no se merece los 
espectáculos tan lamentables que se han 

dado en los últimos plenos. 
Pedimos reflexión, modales, madurez... el Ayuntamiento, y 

Masquefa, ni son un ring de boxeo ni un circo.
Desde Entesa per Masquefa deseamos a todos una feliz navidad 
y un prospero y mejor año 2011.

Grup municipal d’Entesa per Masquefa

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

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

LES VOSTRES OPINIONS

als barris, ja que membres de l’actual Govern Municipal ens van 
avançar que si governaven a la Generalitat ho tindrien resolt 
amb quatre dies. Doncs també ho esperem.
Nosaltres estarem pendents d’aquests compromisos ja que 
entenem que les promeses cal complir-les.

Amb les festes de Nadal a la cantonada, el Grup Municipal 
Socialista desitja a tots els masquefins i masquefines un  BON 
NADAL I UN MILLOR ANY 2011!!!  

Grup Municipal Socialista de Masquefa
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NOM: Grup de Lectura de Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 2001
CATEGORIA: Cultura
INTEGRANTS: 11 persones
ACTIVITAT PRINCIPAL: Estimular la lectura, possibilitar 
l’intercanvi d’opinions i formular preguntes sobre els llibres 
llegits i els seus autors
adreça i telèfon de contacte: Àrea de Serveis Personals 
de l’Ajuntament (Cultura): C/ Crehueta, 33 (93 772 78 36)

El Grup de Lectura es va crear l’any 2001 de la mà de la lingüista masquefina Maria Carme Junyent. Aleshores es feia 
a Masquefa la Gimcana de les Llengües, un concurs que va despertar una gran participació i que tenia la biblioteca 
com a eix central, ja que els participants hi anaven per a buscar entre els llibres les respostes a les preguntes. Un 
cop acabada la Gimcana de les llengües el grup va impulsar també d’altres concursos similars sobre història i cultura.
Des del 2001 i fins a l’actualitat, el Grup de Lectura no ha abandonat la seva activitat principal: els seus integrants, en 
l’actualitat onze persones (deu dones i un home) llegeixen un llibre al mes i es troben a la biblioteca per a comentar-
lo. Actualment el grup l’integren Esther Mora, Mercè Bonastre, Dora Torres, Núria Esteve, Dolors Mata, Conxita 
Domingo, Juani Martínez, Mª Rosa Pi, Lina Manzanera, Carles Rostand i Rosa Maria Ruz. El grup, i Masquefa, està de 
dol per la recent mort d’una de les seves integrants, la Lola Bonastre. 
Des que van iniciar l’activitat han llegit i comentat pràcticament un centenar de llibres, en llengua catalana i castellana, 
d’autors d’arreu del món. Han passat per les seves mans ‘best-sellers’, llibres que han esdevingut autèntics clàssics 
o llibres molt poc coneguts. Però això sí, al Grup de Lectura li va l’acció: el gènere escollit és sempre la novel·la. 
La Rosa Maria Ruz i la Dora Torres expliquen que la posada en comú dels llibres ajuda a obrir la ment: “no tothom 
veu les mateixes coses en el mateix llibre, descobreixes altres punts de vista i et fa pensar”.“Et permet descobrir 
nous autors, nous vocabularis, nous móns i noves maneres de pensar i de viure la vida”, hi afegeixen.
L’entitat convida a integrar-s’hi tothom qui vulgui gaudir del plaer de la lectura. Què els aportarà als qui s’animin a 
fer-ho?. La Rosa Maria ho té molt clar, i cita la frase de l’autor S.I. Hayakawa per convèncer els qui encara puguin 
dubtar dels plaers que genera llegir: “No és cert que només tinguem una vida; si llegim en podem viure tantes 
i de tants tipus com vulguem”. Hi ha també d’altres motius per animar-se a llegir, ja que les trobades mensuals 
s’acaben convertint en tota una tertúlia. “No només parlem de literatura ... també arreglem el món!”. En definitiva, 
es tracta “d’una activitat molt enriquidora, en un temps on tot és el ‘facebook’ i on no hi ha gaire contacte entre 
les persones”.
A més de les trobades i els concursos, el Grup de Lectura de Masquefa duu a terme també d’altres activitats. Així, ha 
organitzat trobades amb escriptors, visites a biblioteques d’altres municipis i trobades amb d’altres grups de lectura 
per a compartir el plaer de capbussar-se en les pàgines d’un llibre. També participa en festes assenyalades com Sant 
Jordi, muntant una parada de llibres, i en diversos esdeveniments de la vila, com per exemple la Fira de la Infància i 
la Joventut o el Cap de Setmana Solidari, entre altres.

Grup de Lectura de Masquefa: 
el plaer de descobrir nous móns

“Les trobades mensuals que organitza l’entitat per a comentar 
els llibres permeten l’intercanvi d’opinions i el contacte humà 

en un món avui dominat per la fredor del ‘facebook”


