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LA NOVA
BIBLIOTECA
MOLT MÉS QUE LLIBRES

Centre de Dia: un cop de
mà a la gent gran

El CTC, una ‘casa’ per a
les nostres entitats

Fotografies: Gerència de Serveis de Biblioteques - Òscar Ferrer

MASQUEFA

SABÍEU QUE...
idCAT: TRÀMITS ‘ON LINE’ AMB L’ADMINISTRACIÓ
Al CTC de Masquefa (avinguda Catalunya 58-62 /
93 772 78 28) podeu sol·licitar o renovar el certificat
digital idCAT. Aquest certificat 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 l’idCAT es poden fer més de cent tràmits i gestions ‘on line’ davant les
administracions amb tota la seguretat jurídica i tècnica. Així, per exemple, es pot fer la
Declaració d’Hisenda, aconseguir un Informe de Vida Laboral de la Seguretat Social, o
pagar tributs, entre molts altres tràmits. (Podeu consultar-los a www.idcat.net).
L’idCAT es pot demanar mitjançant la pàgina web www.idcat.net. Després, heu de
venir al CTC amb el formulari i una fotocòpia compulsada del DNI i us validarem la
sol·licitud. Podeu venir els dimarts i dimecres, de 10 del matí a 1 del migdia, i de 5 a 8
de la tarda. Al CTC també us podem compulsar la fotocòpia del DNI.

27 de febrer:
Dia Nacional del
Transplantament
El transplantament d’òrgans és
en aquests moments una tècnica
habitual en medicina. És l’única
solució davant el deteriorament
irreversible de determinats òrgans,
evita una mort segura a curt
termini i augmenta la qualitat de
vida de milers de malalts que es
troben a l’espera d’aquesta solució.
Per ser donant d’òrgans, només
heu d’entrar a http://www10.
gencat.net/catsalut/ocatt/
i
ca/htm/fes_car.htm
en
et
carn
el
os
gar-v
descarre
format PDF. És un carnet que no
us compromet i del qual podeu
prescindir en qualsevol moment si
canvieu d’opinió. Porteu-lo sempre
amb vosaltres, amb la vostra
documentació personal.
Si teniu qualsevol dubte podeu
trucar al telèfon d’atenció al
ciutadà 93 339 83 03.

Últims dies per
a presentar els
documents per a
l’exposició de les
entitats
La regidoria de Participació Ciutadan
a
està preparant una exposició per
a
donar a conèixer les entitats de la nost
ra
vila, així com les activitats que duen
a
terme i els seus projectes.Actualment
ja
han mostrat el seu interès i han entregat
la documentació necessària més
de
20 entitats masquefines. Per a pode
r
fer aquesta exposició és necessàri
a
la implicació de les associacions. Les
entitats que estiguin interessades
a
participar-hi, i que encara no hagin
entregat el material necessari, pode
n
recollir una fitxa informativa a l’Àre
a
de Serveis Personals de l’Ajuntament
(C/ Crehueta, 33) i retornarla
degudament omplerta. La fitxa tamb
é
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 seves activitats.
Si
en disposa, cal que l’entitat lliuri una
fotografia identificativa de la seva
activitat i el logotip. El termini per
presentar la documentació
acaba el dia 18 de febrer de 2011.
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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
Biblioteca
93 772 78 73
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
SECCIÓ D'INSTITUT 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

ESTRENEM

BIBLIOTECA

Masquefa ja gaudeix de la nova Biblioteca Municipal. El temple dels llibres obria portes el 24 de gener, amb la
voluntat d’esdevenir un espai per a l’estudi, la cultura i la convivència. El dia abans, el 23, una multitud de masquefins
i masquefines assistia a la inauguració, que va esdevenir tota una festa cultural i social, malgrat l’intens fred

Ja a les onze del matí, nombrosos vilatans
i vilatanes esperaven expectants a la
nova plaça de davant de la biblioteca. Les
actuacions de diverses entitats els ajudaven
a oblidar les baixes temperatures.Van ballar
la Colla de Ball de Bastons de Masquefa, les
colles de geganters i grallers de Masquefa
i La Beguda, i el Drac Bufut, acompanyat
dels tabals i de la Colla de Diables Pixafocs
i Cagaspurnes.
Just després arribava el protocol·lari acte
inaugural. “Avui sou més rics que ahir,
perquè el que fa més ric un país és la seva
cultura”, afirmava el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell. Recordava que “fa 100
anys un grup de catalans va tenir un somni:
que tot català tingués una biblioteca” i que
el somni ara es feia realitat. La de Masquefa
és la biblioteca 350.
També l’alcalde,Xavier Boquete,mencionava
el passat. Explicava que 72 anys i un dia abans,
el 22 de gener de 1939, l’aviació franquista
intentava bombardejar la Fàbrica Rogelio
Rojo perquè en la part ara reconvertida en
biblioteca s’hi feien projectils.“Avui un espai
per a la guerra l’hem convertit en un espai
per a la cultura i la convivència”.
A més, agraïa la col·laboració institucional
en el projecte. La biblioteca i la nova
plaça són resultat d’una inversió de
3.284.883 euros, entre els 2.726.067 que
s’han destinat a l’edifici, el mobiliari i el
seu equipament, i els 558.816 que s’han
emprat en la urbanització de la nova plaça.

La Diputació de Barcelona hi ha aportat
943.943 euros (entre l’edifici, l’equipament
i els fons documentals), la Generalitat
862.617 (670.000 en l’edifici i 192.617 en
l’entorn) i el Ministeri de Cultura de Madrid
1.000.000 d’euros (també entre l’adequació
de l’edifici i l’obra de l’entorn). L’aportació
de l’Ajuntament ha estat de 478.324 euros
(312.125 en l’edifici i 166.199 en la plaça).
L’alcalde recordava que la biblioteca
s’emmarca en un projecte més ampli que
està convertint l’antiga i emblemàtica
Fàbrica Rogelio Rojo en un gran complex de
serveis a les persones, amb la Sala Polivalent,
el CTC, la biblioteca i, properament, el
Casal de Joves.
El gerent de la Diputació, Antoni Montseny,
felicitava Masquefa per l’obertura del nou
equipament i explicava que la Xarxa de
Biblioteques a les quals s’adhereix arriba a
les 202. Abans, la directora de la biblioteca,
Núria Samper, havia presentat l’equip que
portarà aquest nou servei, i la lingüista
masquefina M. Carme Junyent havia glossat
la història de les biblioteques de Masquefa.
Les autoritats lliuraven després els
primers carnets de la nova biblioteca. Eren
carnets simbòlics, ja que s’adreçaven a uns
destinataris molt especials: els gegants de
Masquefa, l’Isidre i la Magdalena, el gegantó
Willy, el gegants de La Beguda, la Maria
l’hostalera i el Siscu el carreter, i el Drac
Bufut.
El lliurament dels carnets va donar pas

al moment més esperat. Després de
sentir l’escandalosa sirena de la Rojo i
d’esperar l’enlairada d’uns globus que el
vent va desviar, la biblioteca obria de bat
a bat les seves portes perquè tothom la
visités. Diversos personatges de contes
(interpretats per joves de la Zona Lliure)
donaven la benvinguda als visitants.
Durant dues hores, una riuada de gent
va recórrer les dependències. A l’interior
els acompanyaven alguns personatges
sortits de llibres (representats pels actors
de Teatrerus). El violoncel d’Aina Amat
i el clarinet de l’Albert Tomàs acabaven
d’endolcir la visita.
També es va retre homenatge a les
bibliotecàries que ha tingut la vila: Maria
Torres, Salvadora Bonastre, Rosa M. Ruz,
Vicky Agustí, Susanna Díez, Olga Garriga i
Rosa Maria Altés, per a qui es va tenir un
emotiu record. L’homenatge es feia extensiu
a totes les persones que han format part
del Grup de Lectura.
Mentrestant, els vilatans acabaven la seva
primera descoberta de la biblioteca al pati de
la Rojo, on els esperava l’original espectacle
‘Marró de bruixes’, de la companyia Cactus.
El repartiment de punts de llibre va posar el
punt final a la inauguració.
Coincidint amb l’acte inaugural, el senyor
Ricard Rojo (fill d’un dels dos germans
Rojo que van impulsar la fàbrica) i els
seus familiars visitaven emocionats les
instal·lacions i els equipaments que s’hi han fet.

Agraïments: L’Ajuntament agraeix la col·laboració de les entitats i les persones que van fer possible l’esdeveniment:
la Colla de Geganters i Grallers de Masquefa, la Colla de Geganters i Grallers de La Beguda, la Colla de Ball de Bastons,
la Colla de Diables Pixafocs i Cagaspurnes, el grup Teatrerus, els joves de la Zona Lliure, el personal del Consistori, la
Policia Local, La Brigada Municipal, Protecció Civil, la lingüista M. Carme Junyent i Jordi Tomàs i Elías.
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

Contacte

Horari

adreça: C/ Rogelio Rojo 5 -9
(antiga Fàbrica Rogelio Rojo)
tel.: 93 772 78 73
e-mail: b.masquefa@diba.cat
directora: Núria Samper

Hivern
Matins: dimecres i dissabte de 10h a 13:30h
Tardes: de dilluns a divendres de 15:30h a
20.30h
Estiu (de juny a setembre)
Matins: dimecres de 10h a 13:30h
Tardes: de dilluns a divendres de 15.30h a
21h
Dissabtes tancat

Àrees
Planta d’accés:
Zona d’acollida i promoció
Àrea de diaris i revistes
Zona infantil
Pati exterior propi
Gran Sala Polivalent
Planta superior:
Zona general
Espai de suport
Zona multimèdia

Amb una superfície de gairebé
1.240 metres quadrats útils,
distribuïts en dues plantes, la nova
Biblioteca Municipal de Masquefa ocupa
part de l’antiga i emblemàtica Fàbrica
Rogelio Rojo, que ha estat totalment
rehabilitada. Així, Masquefa ha guanyat un
nou equipament que dóna resposta a
les necessitats culturals dels vilatans i
vilatanes i al mateix temps ha continuat
recuperant un patrimoni històric i d’un
gran valor sentimental.
El centre el gestiona l’Ajuntament en
conveni amb la Diputació de Barcelona. La
biblioteca neix amb la voluntat d’esdevenir
molt més que un espai per a la lectura
i l’estudi. També vol ser un
espai de trobada (on
els masquefins i
Serveis

Informació i assessorament
Préstec
Accés gratuït a Internet i zona wifi
Sala d’estudi
Bústia de retorn de documents
Formació en Tecnologies de la Informació i la
Comunicació
Suport a l’autoaprenentatge
Suport a l’ensenyament reglat
Visites guiades a la biblioteca
Activitats culturals i de
foment de la lectura

Fotografies: Gerència de Serveis de Biblioteques - Òscar Ferrer
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Fons
documental
Llibres, CD’s, DVD’s, CD-rom,
revistes i diaris
Coneixements
10.700
Ficció		
4.900
Música i imatge
3.900
Fons total:
19.500

El tret
diferencial
Disposa d’un fons documental
especialitzat en l’estudi d’amfibis
i rèptils, en col·laboració amb el
CRARC

masquefines puguin interactuar i
on disposin d’espai i material per a
les seves reunions). L’objectiu és que
la biblioteca pugui organitzar i acollir en
el futur actes culturals i esdeveniments
socials.
També vol ser un centre de suport a
l’ensenyament (proporcionant als centres
escolars material adient a les seves
necessitats i ajudant a crear l’hàbit de la
lectura en els infants), un canal de difusió
de la informació local (satisfent la demanda
d’informació relacionada amb els serveis
oferts per les entitats i institucions de
Masquefa) i un punt d’accés a informació
general (per exemple a les qüestions
relacionades amb la feina, l’educació i
l’oci en general).

Personal
L’equip humà i professional
l’integren una directora
(personal de la Diputació
de Barcelona) i tres tècnics
auxiliars (treballadors de
l’Ajuntament ara destinats
a la biblioteca).

En xarxa
Forma part de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació de Barcelona, que
agrupa 200 biblioteques i 9 bibliobusos. Això li
permet oferir:
Catàleg col·lectiu: accés a 7,5 milions de
documents de la Xarxa
Carnet: permet usar el préstec i altres serveis.
Vàlid per a totes les biblioteques públiques de
Catalunya. Descomptes en entrades a museus,
llibreries i altres productes culturals.
Préstec interbibliotecari:
sol·licitud de llibres de qualsevol
biblioteca de la Xarxa
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TRADICIÓ, IL·LUSIÓ, MÀGIA I
MOLTA PARTICIPACIÓ EN UN

NADAL COM CAL!
El ‘Nadal com cal!’,
la programació temàtica
organitzada per l’Ajuntament
i les entitats per aquestes
festes, va dibuixar la il·lusió i
l’alegria a les cares de grans
i petits. Tots vam gaudir d’un

Pessebre Vivent i Cagatió

L’agenda nadalenca es va estrenar el 18
de desembre amb la representació del
Pessebre Vivent als darreres de l’església.
Els masquefins i masquefines van
contemplar-hi escenes com l’anunciació,
el naixement de Jesús o l’adoració dels
Reis d’Orient, al mateix temps que es
resguardaven del fred amb el pa torrat
i el rom cremat. El mateix dia, i només
uns metres més enllà, a la plaça Anoia, un
gran Cagatió dels comerciants feia picar
de valent els més menuts.

programa farcit d’actes, entre Empalmada ‘diabòlica’ i
de Nadal
els quals van destacar els de Concert
Les activitats continuaven
tota la vida. Com ja va passar
en els tres Nadals temàtics
anteriors (‘Un Nadal de
Circ’, ‘Un Nadal de Màgia’
i ‘Un Nadal de Conte’), la
participació va ser la nota
més destacada

el 24 de
desembre amb una ‘diabòlica’ Nit de
Nadal, una empalmada a càrrec del Grup
de Diables Pixafocs i Cagaspurnes que
va omplir la Sala Polivalent. Per Sant
Esteve va arribar el torn del tradicional
Concert de Nadal a l’Església de Sant
Pere, amb la Coral l’Alzinar. El mateix
26 Can Quiseró rebia la visita de dues
pallasses per animar la canalla mentre
esperava el Patge Viu-Viu, que els va
recollir les cartes als Reis d’Orient.

Tallers infantils i
multitudinària festa
de Cap d’Any
‘Un Nadal com cal!’ passava una nova
pàgina el 28 de desembre. Els integrants
de El Raconet Artístic ensenyaven els
nens i nenes a fer titelles i a pintar
pedres en dos concorreguts tallers a la
Sala Polivalent. Tres dies més tard, una
gernació tornava a omplir la sala, en
aquesta ocasió per a acomiadar l’any
2010 i donar la benvinguda al 2011 en
una multitudinària festa de Cap d’Any
organitzada pel Futbol Club Masquefa.
També l’Alzinar va fer una festa. En tots
dos casos, la gresca es va allargar i potser
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per això l’agenda nadalenca va preferir
reposar l’1 de gener.

Parc infantil, el Patge
Viu-Viu i espectacle musical
‘Un Nadal com cal!’ feina un nou punt
i seguit el 2 de gener. I ho feia carregat
de piles. Per començar, el tradicional
Parc de Nadal al poliesportiu. Centenars
de nens i nenes, acompanyats dels seus
familiars, i també joves, van saltar en els
inflables, van pujar al brau mecànic i van
jugar amb la wii. També els més menuts,
de 0 a 3 anys, van tenir el seu propi espai
de joc. El Patge Viu-Viu, que canviava el
seu emplaçament, va ser tot el matí al
pavelló per a recollir les cartes per a
Melcior, Gaspar i Baltasar. Els infants
van tenir més estona per a gaudir de
l’emissari reial.
Ja a la tarda arribava un dels plats forts,
el musical ‘Un Nadal com cal!’. Més de

300 persones van omplir la Polivalent
per veure una inèdita versió del Conte
de Nadal, en què els protagonistes, els
pastorets Miquelet i Martí, vivien mil
aventures per trobar la clau de l’infern
i tornar-hi a tancar Satanàs. El malvat
dimoni s’havia escapat i amenaçava
d’acabar amb la festa nadalenca. Grans
i petits van gaudir amb aquesta obra
interactiva de la Roda Produccions.
També el 2 de gener La Beguda gaudia
de la representació dels Pastorets i rebia
la visita del patge.

La màgia dels Reis d’Orient

El 5 de gener els Reis Mags posaven un
brillant punt i final a la celebració amb
una altra nit màgica. Aquest any, els Reis
tenien una sorpresa i, abans d’iniciar la
cavalcada, van passejar-se pels carrers de
Masquefa sobre uns originals vehicles:
tres espectaculars triker’s. Ja al balcó de

l’Ajuntament, Melcior, Gaspar i Baltasar
anunciaven als infants que els portaven
regals però, sobretot, coses més
importants, com pau, solidaritat, amor i
salut. L’alcalde demanava a Ses Majestats
que ens ajudin a tots els masquefins i
masquefines a continuar construint el
projecte de poble que tenim en comú.
Els Reis, acompanyats d’una cinquantena
de patges i patgesses, van recórrer
Masquefa i La Beguda per portar regals
a moltes cases. A la Beguda un animat
espectacle infantil amb la companyia
Peta Clows va fer més amena l’espera.
Melcior, Gaspar i Baltasar van comptar
aquest any amb la solidaria col·laboració
de Protecció Civil, que els van ajudar
perquè cap infant no es quedés sense
regal.
L’Ajuntament agraeix la implicació en
la cavalcada de la Comissió de Reis i
de totes aquelles entitats, empreses i
persones a títol individual que van fer
possible la celebració.

DARRER NAIXEMENT DEL 2010 I PRIMER DEL 2011
L’Erika Cees Ledesma va ser
el darrer nadó que va néixer
a Masquefa l’any 2010 i va ser
inscrit al registre de l’Ajuntament.
L’Erika va néixer el dia 27 de
desembre, a les 23.40h.Va pesar
3 quilos i 100 grams. L’Erika és
filla del José i la Montserrat.

El Jan Alemany Montfort va ser
el primer nadó que va néixer
a Masquefa aquest any 2011
i va ser inscrit al registre de
l’Ajuntament. El Jan va néixer
el dia 2 de gener, a les 13.40h.
Va pesar 3 quilos i 370 grams.
El Jan és fill del Sergi i l’Anna.

‘Per una educació al servei de la gent de Masquefa’
DECLARACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE VILA
Amb la declaració ‘Per una educació al servei de la gent de Masquefa’ que el grup impulsor del
Projecte Educatiu de Vila (PEV) ha elaborat i va presentar a les jornades del desembre, es pretén
promoure i connectar les institucions i les entitats per a generar accions i missatges que expressin els
objectius que recull aquesta declaració:
1 . Tots podem educar
i ser educats.

L’educació és un procés al llarg de la vida
i per educar, cal el compromís de tota
la comunitat. Per això, cal desenvolupar
projectes d’educació en xarxa que
incloguin les aportacions de les famílies,
les escoles, les entitats culturals, les
associacions i les empreses educatives,
el món del treball i els mitjans de
comunicació. Tota la vila és escenari
educatiu.
La gent de Masquefa necessita un nou
sistema educatiu integrat en el qual els
infants, els joves i les persones adultes
puguin aprofitar les oportunitats
d’aprenentatge i formació presents en
tot el teixit social. Bastir projectes de
col·laboració i treball entre entitats i
institucions de l’educació formal, no
formal i informal és el gran repte que
ens pot fer millorar l’eficiència de tot el
projecte en un context de complexitat
creixent.

2. Cal teixir la xarxa
educativa de Masquefa.

Per fer-ho, cal combinar projectes
educatius de proximitat amb un gran
projecte col·lectiu que comparteixi tota
la vila.
La cultura del treball en xarxa sovint es
produeix amb més força en els petits
àmbits territorials. Un petit àmbit
disposa de més autonomia, col·laboració
i proximitat a l’hora de dissenyar
accions que responguin a les necessitats
educatives integrals de les persones que
viuen a la vila.

3. L’educació dels infants i dels
joves és una responsabilitat
compartida.
Per

aquesta

raó, volem

contribuir

a millorar l’èxit escolar i la igualtat
d’oportunitats educatives per a tothom.
L’èxit escolar és un objectiu important
per al desenvolupament personal, la
transició al món adult i el reconeixement
social dels infants i joves al qual
contribueix no solament el treball de les
escoles, sinó també el de tots els agents
educatius.
La vila de Masquefa ha d’aspirar a
l’èxit escolar per a tothom des d’una
perspectiva d’equitat i d’igualtat
d’oportunitats.

4. Masquefa és una vila
intercultural.

Per això, cal augmentar la capacitat de
les institucions educatives formals i no
formals per educar en la diversitat.
El treball de les institucions educatives
ha de contribuir a construir un marc de
convivència i cohesió social per a una
ciutadania heterogènia.
Per
fer-ho, cal
una
educació
intercultural, oberta al coneixement
i el reconeixement de múltiples
aportacions culturals i a la creació
cultural projectada des del present i
cap a un futur per avançar en el terreny
dels drets i deures de ciutadania per a
tothom.

5. La nostra participació
és essencial per a la vida
democràtica i la convivència.

L’educació per als vilatans i les vilatanes,
basada en els drets i deures civils, polítics
i socials constitueix la base sobre la qual
s’edifica tot el Projecte Educatiu de Vila.
Per això, hem d’aprofundir i millorar
els espais de participació existents
a Masquefa i incentivar una visió
pedagògica adaptable a la complexitat del
món que ens envolta de les institucions

formals i no formals, basada en mètodes
que promoguin la responsabilitat, la
cooperació, el diàleg i la solidaritat.

6. El present de Masquefa és el
d’una vila a reivindicar

Masquefa és en si mateix un territori
d’oportunitats educadores, amb clars
avantatges respecte molts altres d’un
panorama clarament globalitzat. La
realitat de Masquefa és la d’una vila amb
grans possibilitats de desenvolupament,
a partir de la seva història, les seves
activitats
econòmiques
(agrícola,
ramadera i industrial) i la seva posició
geogràfica.
Un espai a mig camí entre el poble
gran i la petita ciutat, que pot servir
per desaprendre allò que ja no ens
serveix, per aprendre a adaptar-nos a
l’acceleració de la realitat social i per
recuperar un sistema de vida sostenible
i respectuós amb el nostre entorn.

Compromís

Per assolir aquests objectius des
de la participació ciutadana i la
coresponsabilització
social
ens
incorporem al Projecte Educatiu de Vila.
Poden formar part de la Xarxa Educativa
de la Vila tots els agents socials, entitats,
institucions i persones que volen fer de
Masquefa una vila millor per a viure-hi,
comparteixen els objectius d’aquesta
declaració, els assumeixen com a
propis, i s’adhereixen al document ‘Per
una educació al servei de la gent de
Masquefa’.
Us podeu adherir al document al
web www.masquefa.cat, al blog del
PEV:
pevmasquefa.blogspot.com, o
contactant amb l’oficina tècnica al
telèfon 93 772 78 36.
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UN COP DE MÀ

EN EL DIA A DIA
DE LA GENT GRAN
Unes 300 persones van visitar el dissabte 22
de gener el nou Centre de Dia Municipal de
Masquefa en una jornada de portes obertes
que els va permetre conèixer de primera
mà les noves instal·lacions i els serveis que
s’hi oferiran. Des de les 10 del matí i fins a
les 2 del migdia els visitants van recórrer
les diverses dependències del nou centre,
situat al Passatge Montserrat, número 1.
A més, els professionals del Consorci
Sociosanitari d’Igualada (CSSI) els van
atendre i van explicar-los com funcionarà
aquest nou equipament d’atenció a la gent
gran i les persones amb dependència.
L’Ajuntament de Masquefa ha confiat la
gestió del centre de dia al Consorci per la
seva àmplia experiència en aquest àmbit.
El CSSI ja gestiona 6 centres de dia, 2
residències, un Hospital de Dia, 66 pisos
amb serveis per a la gent gran i un Servei
d’Atenció Domiciliària que actua a tota la
comarca de l’Anoia, també a Masquefa.
El Consistori preveu que el centre de dia
podrà iniciar l’activitat el 14 de febrer. El
centre oferirà, durant el dia, suport a la gent
gran i les persones amb dependència per
ajudar-les a recuperar o millorar la seva
autonomia personal i social. L’equip humà i

professional els prestarà una atenció mèdica,
terapèutica, psicològica i sociocultural per
facilitar-los totes les tasques de la vida diària
i, d’aquesta manera, afavorir que puguin
continuar vivint a casa, en el seu entorn
familiar habitual.
El Centre de Dia de Masquefa té una
capacitat per a 15 places i obrirà portes de
dilluns a divendres, de 2/4 de 9 del matí a
2/4 de 7 de la tarda. Els usuaris i usuàries
poden escollir entre tres franges horaris:
8 hores al dia, 6 hores o 4 hores. Pel que

fa als preus, s’aplicaran les tarifes públiques
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials (ICASS) de la Generalitat. Els usuaris
i usuàries que compleixin els requisits
podran sol·licitar també els ajuts de la Llei
de la Dependència.
Les persones que vulguin més informació
o estiguin interessades a sol·licitar plaça al
centre de dia poden adreçar-se a la Torre
dels Lleons, a l’Àrea de Serveis Personals de
l’Ajuntament de Masquefa (C/ Crehueta, 33
- 93 772 78 36).

ACTIVITATS

SERVEIS

SERVEIS COMPLEMENTARIS

•
•
•
•
•

Musicoteràpia
Taller d’escriptura
Taller de memòria
Psicomotricitat
Sortides lúdiques

•
•
•
•
•
•
•
•

Administració de medicació
Suport a les activitats de la vida diària
Valoracions psicològiques
Supervisió dietètica
Higiene
Tractaments de fisioteràpia
Tallers ocupacionals
Cures d’infermeria

•
•
•
•
•
•

Bugaderia
Dutxes
Menjars a domicili
Menjador
Fisioteràpia
Podologia
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EL CTC,

UN BON ALIAT
PER A LES ENTITATS
Des que va obrir portes al maig del 2009, el Centre Tecnològic Comunitari ha estat un referent
per als emprenedors i les empreses, els comerços i els vilatans, que han fet un gran ús de
les seves instal·lacions i serveis. També el món associatiu, les entitats, han vist en el CTC
un important suport per a la seva activitat. En aquest any i mig de funcionament el centre
s’ha consolidat com la ‘seu’ de les associacions El centre posa a disposició de les entitats i
associacions de Masquefa diversos espais i serveis totalment gratuïts

24 cessions d’espais
Les entitats poden usar gratuïtament diverses
instal·lacions per a les seves activitats: com ara 4
despatxos, dues sales de reunions i la sala d’actes. Es
tracta d’instal·lacions modernes, funcionals i totalment
equipades. Durant l’any 2010 l’Ajuntament va cedir
aquests espais a les entitats en 24 ocasions. Algunes
entitats van utilitzar els despatxos per a la seva activitat
habitual, d’altres les sales per a acollir reunions, i
també n’hi va haver que van usar la sala d’actes per a
esdeveniments amb un nombre elevat d’assistents.

MASQUEFA
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18 cessions de material tecnològic

Assessorament i ús de les TIC

Les associacions també poden llogar gratuïtament
material tecnològic d’última generació, com per
exemple ordinadors portàtils, càmeres de fotografia
i vídeo, projectors i una pantalla per a projeccions.
Durant l’any passat se’ls va cedir material tecnològic
en 18 ocasions.

Els professionals del CTC també els ofereixen un
servei gratuït d’assessorament en Tecnologies de la
Informació i la Comunicació. L’objectiu és ajudar-les en
l’ús de les TIC perquè cap entitat no sigui víctima de
l’anomenada fractura digital. Els tècnics els assessoren
en l’ús d’Internet, el correu electrònic, les pàgines web
i d’altres qüestions tecnològiques que poden facilitar
l’activitat de l’associació.
També tenen la possibilitat de crear una pàgina web de
l’entitat al portal www.amasquefa.com, i se’ls ensenya
com autogestionar-la. Fins al moment s’han creat 33
webs.
A més, poden usar l’espai de formació i ús lliure de
les TIC Masquef@ula, on disposen d’ordinadors amb
connexió a Internet i d’altres equips tecnològics
d’última generació. Així, per exemple, poden fer ús
d’un servei de reprografia per a les seves impressions,
enquadernacions i plastificacions. Durant el 2010 s’hi
van fer més de 36.000 impressions. L’Ajuntament
subvenciona el 90% del cost i les entitats paguen
només el 10%.
A les associacions que disposen de local social també
se’ls proporciona el servei Masquefa Sense Fils, la
xarxa wifi municipal de connexió a Internet, a un cost
realment avantatjós. L’Ajuntament es fa càrrec de la
quota i les associacions paguen només la instal·lació.
Durant el 2010 es va instal·lar Masquefa Sense Fils a
les seus de 14 entitats.

Formació a mida

El CTC dóna també un cop de mà a les entitats en
la formació. L’Ajuntament programa trimestralment
diversos cursos per a tots els vilatans i vilatanes que els
poden ser també de gran utilitat. A més, a petició de les
mateixes associacions, es pot oferir formació a mida.

‘CTC ACCESSIBLE’: TRENCANT BARRERES
El Centre Tecnològic Comunitari disposa d’un espai amb
material tecnològic adaptat que és pioner a Catalunya
i on hi ha una gran varietat d’eines TIC accessibles per
a persones amb tot tipus de discapacitat física, psíquica
o sensorial. A més, aquestes persones comparteixen les
instal·lacions amb la resta d’usuaris, fet que afavoreix la
seva integració.

Aquest pioner espai adaptat ha acollit des del primer
dia entitats d’arreu que treballen amb el col·lectiu de
persones amb discapacitat per a les tasques específiques
que duen a terme. L’any 2010, per exemple, van usar-lo
la Llar Residencial Torrent de Llop i l’Arc de Sant Martí,
de Martorell, l’Escola Àuria d’Igualada i Dispiera, en
diverses ocasions.

MASQUEFA
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Primer Premi de Fotografia Diabòlica

El correfoc de la festa major barreja música, moviment,
foc, olors i colors. El ritme constant dels timbals i els
espetecs de les carretilles en explotar s’ajunten amb
els crits i les corredisses dels participants, guarnits amb
barrets i mocadors al nas per esquivar el fum, que s’enfila
cases amunt i es fica a les mirades dels qui, des del balcó,
no s’atreveixen a baixar al carrer, ple a vessar, per on
corren les figures negres i vermelles dels diables fent de
les seves entre l’olor de pólvora cremada.
No és gens fàcil reflectir tot això en una sola imatge.
La Colla de Diables Pixafocs i Cagaspurnes va convocar
el primer Premi de Fotografia Diabòlica i va recollir
una cinquantena de fotos amb l’objectiu de fer un arxiu
d’imatges de la colla i de triar-ne una per al cartell del
correfoc de la Festa Major.

L’èxit, de quantitat i qualitat, ha fet molt difícil la feina del
jurat. Finalment, Xavier Fort es va endur el primer premi
amb la foto de la silueta negra d’un diable entre el fum
de colors i les espurnes, i els corredors protegint-se al
davant.
El segon va ser per al Marino i la Gemma Pérez, per
una foto d’una cascada de foc que reflecteix molt bé
el moviment. I el tercer, per a la Rosa Olivella, per un
primer pla del nostre drac, en Bufut, que sembla ben
viu. El premi consisteix en un curset ràpid d’iniciació al
foc i la possibilitat d’acompanyar els diables pel correfoc
de Sant Isidre. Gràcies a tothom per participar-hi. Foc i
pólvora!
La Colla de Diables Pixafocs i Cagaspurnes

Masquefa ‘exporta’ el correfoc i el Drac Bufut als cinc continents
Dues gravacions de Daniel Mas apareixen
en un documental de YouTube fet amb
vídeos de tot el món
Dos vídeos del masquefí Daniel Mas han estat seleccionats
entre més de 80.000 vídeos de tot el món per a ser inclosos
en la pel·lícula documental ‘Life in a day’ (La vida en un dia),
dirigida pel director Kevin Macdonald i produïda per Ridley
Scott. Es tracta de dos vídeos que Daniel Mas va gravar el dia
24 de juliol per la Festa Major: un del correfoc i un altre del
ball del Drac Bufut.
Els vídeos recullen imatges vibrants i de gran espectacularitat.
Amb la inclusió en aquest documental aquestes imatges
donaran la volta al món i contribuiran a difondre
internacionalment Masquefa, a la vegada que donaran a
conèixer una de les nostres tradicions més populars: els
correfocs.
Ridley Scott, conegut mundialment per dirigir pel·lícules com
‘Thelma i Louise’, ‘Alien’ o ‘Blade Runner’, i Kevin Macdonald,
que va aconseguir una gran fama dirigint el film ‘L’últim rei

d’Escòcia’, van fer una crida als usuaris de Youtube de tot el
món perquè gravessin un moment de la seva vida i pengessin
el seu vídeo. La crida va obtenir més de 80.000 vídeos de
192 països. D’aquests n’han acabat escollint 331, tres de
Catalunya (dos d’ells els de Mas).
El Daniel va conèixer la iniciativa mitjançant YouTube i un
anunci en un diari. Aficionat a la fotografia, feia poc temps que
s’havia comprat una petita càmera de vídeo i el 24 de juliol va
gravar diversos moments del seu dia: collint patates a l’hort,
preparant una xatonada a casa i assistint després als actes de
la Festa Major.
Podia haver penjat d’altres fragments però es va decidir per
aquests dos “perquè em pensava que havien de ser molt
curts” i perquè “eren on hi havia més terrabastall”. Diu que
va animar-se a participar en la iniciativa perquè la va trobar
“interessant”. “En el documental s’hi podrà veure com és un
dia en la vida de gent de tot el planeta”. “És un documental
real, no són ni pel·lícules de guerra ni contes de fades”. No
va saber que havia estat seleccionat fins que al gener va rebre
la trucada de felicitació de l’alcalde, que ho havia vist a TV3.
Podeu veure els vídeos a www.masquefa.cat
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Masquefa, a un sol pas
de ser proclamada

Ciutat Gegantera 2012
La Sala Polivalent es va omplir el 16 de gener de gom a gom amb motiu de la presentació de la candidatura a
Ciutat Gegantera 2012 de la Colla de Geganters i Grallers de Masquefa. Ara a la vila li queda només un últim
tràmit per a ser Ciutat Gegantera l’any que ve: obtenir el suport de les colles en l’assemblea que l’Agrupació
de Colles de Geganters de Catalunya celebrarà a Manlleu el 5 de febrer
La presentació de la candidatura a Masquefa va reunir nombrosos
vilatans i vilatanes de totes les edats i també representants de
colles geganteres de l’Anoia a la Rojo.
La colla masquefina va projectar un audiovisual en què
s’expliquen tots els arguments de pes que té la nostra vila per
a ser declarada Ciutat Gegantera. L’audiovisual recull breument
la història de Masquefa, fa una radiografia de la situació actual
del municipi, i explica la trajectòria de la Colla de Geganters
i Grallers i l’estreta relació que manté amb la resta del teixit
associatiu de casa nostra. La part final de l’audiovisual consta
d’un divertit videoclip protagonitzat per les colles del Bisbalet
d’Igualada, els gegantets de Capellades, els gegants de Vilanova
d’Espoia,Vilanova del Camí i la Llacuna, i tots els seus geganters,
a més dels gegants locals, l’Isidre i la Magdalena, el gegantó Willy
i la Cuca de l’Isidre. Al final del videoclip les colles anoienques
expressen el seu suport a la candidatura masquefina.
La presentació va comptar amb l’animada actuació del grup The
trumpets of falopy, formació que ha composat l’himne de la
candidatura, titulat ‘Gegants al carrer’.

El 5 de febrer, tots a Manlleu!

L’alcalde, Xavier Boquete, i la cap de la colla masquefina, Elena
Fábregas, van explicar l’esforç que des de fa temps realitzen els
geganters per aconseguir la proclamació de Ciutat Gegantera.
També van animar tots els presents a acompanyar la colla a la
decisiva assemblea que l’Agrupació de Colles de Geganters de
Catalunya farà el 5 de febrer a Manlleu. De fet, només queda
un últim tràmit per aconseguir la proclamació: aconseguir el
suport de les colles catalanes en aquesta assemblea.
L’Ajuntament i la colla han organitzat un autobús per a totes les
persones que vulguin acompanyar els geganters a Manlleu el dia
5. La sortida està prevista per a les 2 del migdia. Les inscripcions
es poden fer, fins al dilluns 31 de gener, a l’Ajuntament
(C/ Major, 93) en l’horari habitual. El preu és de 8 euros.
La festa de la Ciutat Gegantera de Catalunya va ser instituïda
per l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya l’any
1985 com la gran festa de tot el món geganter. Anualment
participen en aquesta celebració uns 5.000 geganters i prop
de 500 figures, entre gegants, gegantons i gegantets, a més de
400 músics, com ara grallers, dolçainers, flabiolaires i tabalers,
entre altres.

NOTÍCIES
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Masquefa Sense Fils millora el servei
i augmenta la velocitat de navegació
L’Ajuntament ha ampliat novament l’ample de banda de Masquefa
Sens Fils, la xarxa wifi municipal de connexió a Internet, a través
de la seva fibra òptica per a millorar el servei i la capacitat de
navegació a la xarxa. També està incorporant nous equipaments
per millorar i reforçar-ne la qualitat.
Tot i que en aquestes actuacions es
prioritza la mínima afectació als
usuaris actuals, algunes requereixen
tallar el servei en algun tram de la
xarxa durant alguns minuts, motiu
pel qual demanem disculpes per les
molèsties que puguin originar mentre
no s’ha estabilitzat de nou el servei.
Amb aquestes mesures Masquefa Sense Fils
continua millorant les prestacions que ofereix als
usuaris i usuàries.

Es continua reduint la llista d’espera

Des que va entrar en funcionament al setembre del 2009,
nombrosos particulars, empreses i emprenedors han contractat
el servei de Masquefa Sense Fils, atrets per les seves prestacions

i pels seus avantatjosos preus. Davant les nombroses sol·licituds
que va rebre, l’Ajuntament va crear una llista d’espera. En
l’actualitat ja s’han avisat a 800 persones d’aquesta llista perquè
puguin donar-se d’alta.
Per a contractar l’accés a Masquefa Sense Fils només cal
ser veí de Masquefa. Els interessats poden donarse d’alta del servei al Centre Tecnològic
Comunitari. Les persones interessades
deixen les seves dades i es genera una
llista d’espera. Per ordre de llista
reben una trucada informant-los
que és el seu torn i poden procedir
a l’entrega de documentació (DNI,
domiciliació bancària i signatura del
contracte), la instal·lació de l’antena, el
pagament de la primera quota semestral i la
navegació per Internet amb la xarxa Masquefa Sense Fils.
Per a més informació o per a sol·licitar el servei podeu adreçarvos al CTC, a l’avinguda Catalunya, 60. També podeu trucar al
93 772 58 23, i escriure a masquefaula@masquefa.net. També
trobareu més informació a l’adreça http://msf.masquefa.net.

Una operació conjunta dels Mossos i la Policia Local permet
detenir dues persones acusades de nombrosos robatoris
Una operació conjunta dels Mossos d’Esquadra i la Policia
Local de Masquefa va permetre detenir, el divendres 14
de gener, dues persones a les que s’acusa d’haver comès
diversos robatoris a Masquefa i d’altres localitats de la
zona durant els darrers dos mesos. Els dos detinguts, de 25
i 28 anys, són veïns de Masquefa i presumptament haurien
comès diversos robatoris en habitatges en construcció,
encara per vendre, de Masquefa, Piera, Sant Llorenç
d’Hortons, Sant Esteve Sesrovires, Sant Martí Sarroca i
Olesa de Montserrat. Segons les investigacions policials,

Subvenció de la Mancomunitat
a la Unió Begudenca
La Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta ha atorgat
una subvenció de 12.000 euros a la Societat Recreativa
Unió Begudenca per a una doble actuació. D’una banda,
per a adaptar el local social de l’entitat i fer-lo accessible
a les persones amb mobilitat reduïda. I d’altra banda per a
l’organització dels actes del 25è aniversari dels gegants de La
Beguda, que se celebra aquest any.

els autors dels robatoris s’enduien electrodomèstics i
altre mobiliari domèstic.
També haurien robat en una residència abandonada de
Martorell, en una casa habitada de Masquefa, en algunes
obres en construcció, per endur-se cable de coure, i en
empreses i tallers de Masquefa i Sant Llorenç d’Hortons. A
més, se’ls acusa del robatori de cinc turismes a Masquefa
i Martorell i d’haver comès furts en l’interior de diversos
vehicles. L’actuació dels agents de la Policia Local ha estat
clau per al bon desenvolupament de l’operació.

MASQUEFA

batega

15

NOTÍCIES

El 26 de febrer, Festa del Dia
d’Andalusia a la Rogelio Rojo

Gas a Fons repeteix Premi
al millor organitzador del
Campionat de Catalunya
d’autocròs

El dissabte 26 de febrer Masquefa viurà per segon any la
Festa del Dia d’Andalusia, organitzada per la Cofradía del
Cristo Crucificado y Nuestra Señora de los Dolores, amb la
col·laboració de l’Ajuntament. Tindrà lloc a la Sala Polivalent del
Recinte Rogelio Rojo i començarà a les 6 de la tarda.
La cofradía ha preparat diversos espectacles. Així, hi ha
previstes les actuacions del grup de ball de la cofradía de
Masquefa i d’un cantautor flamenc i el seu grup de ball. A
més, la masquefina Brigitte Ortega recitarà una poesia que ha
composat expressament per a l’ocasió. L’acte el presentarà el
conegut locutor radiofònic Juan de Mazarrón. La Festa del Dia
d’Andalusia finalitzarà amb l’actuació del DJ masquefí Raül de
Merino. Durant tota la tarda hi haurà servei de bar i entrepans.
També es faran diversos sortejos. L’entrada es gratuïta.

Gas a Fons continua ampliant la seva col·lecció de guardons.
L’entitat va rebre el 18 de desembre el Premi al millor
organitzador del Campionat de Catalunya d’autocròs per la
prova que va organitzar al circuit de La Pedrosa el maig passat.
Aquesta és la tercera vegada consecutiva que la Federació
Catalana d’Automobilisme atorga aquest premi a l’entitat
masquefina. Així, també el va rebre per l’organització de les
proves disputades els anys 2009 i 2008. Precisament l’entitat
ha organitzat la prova en tres ocasions i en totes tres ha estat
premiada. Gas a Fons també ha estat guardonada dos anys (el
2006 i el 2007) amb el Premi al millor organitzador d’eslàlom
del campionat català d’autocròs.

Dos lluitadors de 15 anys del
Bonavista Gym, primer i tercer
Nou vehicle per a la Policia Local
al Campionat d’Espanya de
taekwondo

La Policia Local de Masquefa disposa des d’aquest mes de
gener d’un nou vehicle per a la realització de les seves tasques.
L’adquisició d’aquest nou cotxe respon a la voluntat de
l’Ajuntament de Masquefa de millorar els recursos i mitjans del
cos de seguretat local.

El lluitador del Bonavista Gym Fran Ruiz Méndez, de 15 anys, es
va proclamar campió d’Espanya de taekwondo ITF en el torneig
disputat al desembre a Benidorm. A més, un altre lluitador del
gimnàs de Masquefa, Diego Ramos Molina, també de 15 anys,
va quedar tercer d’Espanya en aquesta mateixa categoria. A la
fotografia, els dos joves del Bonavista Gym, amb els trofeus i
acompanyats de l’equip d’adults de taekwondo.

S’ACOSTA EL
CARNAVAL!
El Carnaval ha destacat els darrers anys per ser la festa amb
la participació més multitudinària, amb una rua que en les
últimes edicions ha superat les 20 comparses i el mig miler de
persones disfressades pels carrers de Masquefa. Aquest 2011
l’objectiu és continuar fent de la Festa de Carnaval una de les
més participades, i també millorar el sistema de puntuació de
les comparses. Per això hem introduït canvis respecte el jurat.

Concurs d’aparadors i comerços
La celebració començarà el 10 de març amb el concurs de
disfresses de botigues i comerços. Hi haurà dues categories:
per als establiments que vulguin decorar l’aparador i per als
que guarneixin tot l’establiment. Durant tres dies els masquefins
i masquefines podran admirar i valorar la creativitat dels
comerciants.
El Rei Carnestoltes trepitjarà la vila el dissabte 12 de març,
encapçalant l’espectacular rua de comparses i carrosses,
acompanyada de tots aquells vilatans i vilatanes que s’hi sumin.
Per a facilitar la ubicació de les carrosses i les comparses, la rua
sortirà de l’avinguda de la Línia, i seguirà el mateix recorregut de
l’any passat (consulteu les bases)

Rua: categories, premis, jurat i inscripcions
Per a fomentar la participació de tothom, s’estableixen dues
categories:
•
•

Grups de menys de 20 integrants
Grups de més de 20 integrants

Hi haurà quatre
premis a les millors
disfresses col·lectives,
dos per categoria. Els
primers classificats de
cada categoria seran
premiats amb 300
euros, i els segons
amb 200.

Per fer un jurat
més equitatiu, cada una de les comparses participants haurà de
designar obligatòriament un representant que formarà part del jurat.
En el procés de valoració de les comparses cada representant haurà
d’avaluar totes les comparses participants, excepte la comparsa a la
qual representa. En cas que alguna comparsa no vulgui designar cap
representant al jurat, haurà de renunciar-hi per escrit. Aquest mateix
jurat decidirà els guanyadors del concurs de comerços.

Les inscripcions a la rua són gratuïtes. Es faran del 9 de febrer al
4 de març. Les entitats i grups s’hi podran apuntar personant-se a
l’Àrea de Serveis Personals, a la Torre dels Lleons (C/ Crehueta, 33),
o trucant al 93 772 78 36, de dilluns a divendres als matins. També
es podran fer les inscripcions al Punt d’Informació Juvenil (Recinte
Rogelio Rojo), trucant al 93 772 85 21 els dimarts, dimecres i dijous
de 5 a 8 de la tarda.
A més de la rua, la Festa de Carnaval inclourà el transgressor pregó
del Rei Carnestoltes, una festa de tarda i una festa de disfresses
nocturna.
Les bases del concurs les podreu trobar també al web de
l’Ajuntament de Masquefa www.masquefa.cat

Agenda de la ZONA LLIURE
El mes de febrer totes les accions de la Zona lliure estaran
destinades a la celebració del Carnaval.
Dissabte 5: Taller de disfresses
Dissabte 12: Taller de disfresses
Dissabte 19: Taller de màscares
Dissabte 26: Taller de màscares
Dissabte 5: Taller de maquillatge

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

Febrer ‘11

Agenda
FESTA DEL DIA
D’ANDALUSIA

CULTURA
I FESTES
CAFÈS AMB
HISTÒRIA
1a sessió
Dissabte 12 de febrer, a les 17h, a
la biblioteca nova (Recinte Rogelio
Rojo)
Xerrada ‘Terra de bandolers (I)’
2a sessió
Dissabte 26 de febrer, a les 17h a
la biblioteca nova (Recinte Rogelio
Rojo)
Xerrada ‘Terra de bandolers (II)’

SORTIDA A
MANLLEU PER
DONAR SUPORT A LA
CANDIDATURA DE
MASQUEFA A CIUTAT
GEGANTERA 2012
Dissabte 5 de febrer
Vine a Manlleu i dóna suport
a la candidatura de la Colla de
Geganters i Grallers de Masquefa
a Ciutat Gegantera 2012. La colla
i l’Ajuntament han organitzat un
autocar.
(Vegeu pàg. 13)

BALLS POPULARS
Diumenge 13 de febrer
A les 18h a la Sala Polivalent del
Recinte Rogelio Rojo
Preu: 2€
Diumenge 27 de febrer
A les 18h a la Sala Polivalent del
Recinte Rogelio Rojo
Preu: 2€

Dissabte 26 de febrer
A partir de les 18h a la Sala
Polivalent del Recinte Rogelio Rojo
Amb les actuacions de grups de
ball i ‘bailaores’
Organitza: Cofradía del Cristo
Crucificado y Nuestra Señora de los
Dolores
Col·labora: Ajuntament de
Masquefa

CURSOS
TIC
‘Aprèn a navegar per
Internet’
Del 30 de març al 27 de maig
Dimecres i divendres de 10 a 11:30h
Inscripcions: a partir de l’1 de febrer
Del 6 d’abril al 6 de juny
Dilluns i dimecres de 17:30 a 19h
Inscripcions: a partir de l’1 de març
Iniciació al full de càlcul
Del 9 de març al 9 de maig
Dilluns i dimecres de 16 a 17:30h
Inscripcions: a partir de l’1 de febrer
Del 30 de març al 27 de maig
Dimecres i divendres de 11:30 a 13h
Inscripcions: a partir de l’1 de febrer
Curs de preparació per a
l’acTIC (nivell bàsic)
Del 9 al 30 de març
Dilluns i dimecres de 11:30 a 13h
Inscripcions: a partir de l’1 de febrer
Presentació de continguts
amb Power Point
Del 9 de març al 9 de maig
Dilluns i dimecres de 18 a 19:30h
Inscripcions: a partir de l’1 de febrer

SORTIDA AL ‘MOLINO MUSIC HALL’

Del 7 d’abril al 7 de juny
Dimarts i dijous de 17:30 a 19h
Inscripcions: a parir de l’1 de març

Dimecres 23 de febrer
Sortida: davant de l’Ajuntament a
les 20h
Preu: 48€ (inclou autocar, espectacle, copa de cava i entrepà)
Inscripcions: fins a l’1 de febrer a
l’Ajuntament

Processador de text
Del 6 d’abril al 6 de juny
Dilluns i dimecres de 19:30 a 21h
Inscripcions: a partir de l’1 de març
Del 7 d’abril al 7 de juny
Dimarts i dijous de 17:30 a 19h
Inscripcions: a partir de l’1 de març

CONEIXEMENTS DE
BASE I ACCESSOS AL
SISTEMA EDUCATIU
Curs de neolectura
Fins al 22 de juny
Dimarts i dijous de 17:30 a19h
Inscripcions obertes

LLENGÜES
Anglès nivell
pre-intermediate
Fins el 22 de juny
Dilluns i dimecres de 19.30h a 21h
Inscripcions obertes
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: fins al 14 de febrer
Curs de manipulació
d’aliments
Dimecres 9 de març de 10 a 13h
Inscripcions: fins al 2 de març
Taller ‘Com millorar el meu
currículum’
Dijous 10 de febrer de 17 a 19h
Inscripcions: fins al 9 de febrer
Taller ‘Com presentar-se a
unes oposicions’
Dijous 10 de març de 10 a 12h
Inscripcions: del 9 de febrer al 9 de
març
Taller ‘L’entrevista de feina’
Dijous 31 de març de 10 a 12h
Inscripcions: De l’1 al 30 de març
Taller ‘La feina a un clic!
Aprèn a buscar feina per
Internet’
Dilluns 24 de febrer de 17 a 19h
Inscripcions: De l’1 al 23 de febrer

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
05/febrer – 16h
Grup 1 Sots 21 B Masculí
Nivell B
CB MASQUEFA B – CB
CORBERA B
05/febrer – 17.30h
Grup 1 Sots 21 A Masculí
Nivell B
CB MASQUEFA A – ELS
MONJOS B
05/febrer – 19h
Grup 04 Sèniors 3a Cat.
Masculí
CB MASQUEFA – CB
NAVÀS B
19/febrer – 16h
Grup 1 Sots 21 B Masculí
Nivell B
CB MASQUEFA B – CB
ABRERA
19/febrer – 17.30h
Grup 1 Sots 21 A Masculí
Nivell B
CB MASQUEFA A – CB
CUBELLES B
19/febrer – 19h
Grup 04 Sèniors 3a Cat. Masc.
CB MASQUEFA – KEYNET
TORREFARRERA
20/febrer – 09h
Grup 1 Competició C.T. Mini
Masculí Regular Nivell D
CBA MASQUEFA-MIXTE
– AEC COLLBLANCTORRASSA GROC
20/febrer – 10.30h
Grup 03 Júnior Masculí Nivell C
CB MASQUEFA – OPALO
CERDANYOLA C

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

Agenda esportiva
CLUB PATÍ
MASQUEFA
05/febrer – 10h
Prebenjamí Campionat BCN – PB ‘E’
CP MASQUEFA B – CP
MANLLEU
05/febrer – 11h
Prebenjamí Campionat BCN – PB ‘C’
CP MASQUEFA B – HC
MONTBUI
05/febrer – 13h
Benjamí C Campionat BCN – B ‘D’
CP MASQUEFA C – CP SITGES A
05/febrer – 15.30h
Infantil F7
CP MASQUEFA C – CH VILASECA
05/febrer – 17h
Júnior FB
CP MASQUEFA C – CAMBRILS CH
11/febrer – 21.45h
Sèniors 1a Catalana Grup A
CP MASQUEFA – CH CORBERA
19/febrer – 11h
Prebenjamí Campionat BCN – PB ‘C’
CP MASQUEFA B – CLARET A
19/febrer – 11h
Benjamí A Campionat BCN – B ‘E’
CP MASQUEFA A – SFERIC
19/febrer – 12h
Benjamí B Campionat BCN – B ‘4’
CP MASQUEFA A – PB
MARTORELL
25/febrer – 21.45h
Sèniors 1a Cat. Grup A
CP MASQUEFA – CP VILANOVA
26/febrer – 13h
Benjamí C Campionat BCN – B ‘D’
CP MASQUEFA C – MANLLEU A
26/febrer – 14h
Aleví F9
CP MASQUEFA C – MOLINS
DE REI

ESPARDENYA
MASQUEFA FS
13/febrer – 18.30h
Divisió d’Honor
FS ESPARDENYA – CE BLANDA
27/febrer – 18.30h
Divisió d’Honor

FS ESPARDENYA – RIPOLL EFS

MASQUEFA A – LA GUÀRDIA A

F.C. MASQUEFA

ESCOLA DE
FUTBOL BASE

05/febrer – 09.15h
Grup 32 Aleví 4a Div. Lliga
MASQUEFA A – ST SADURNI B
05/febrer – 09.30h
Grup 33 Aleví 4a Div. Lliga
MASQUEFA A– BASE OLÈRDOLA B
05/febrer – 10.30h
Grup 14 Prebenjamí F-7 Lliga
MASQUEFA A– PIERA A
05/febrer – 10.30h
Grup 10 Benjamí 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA A– ST SADURNÍ B
05/febrer – 11.30h
Grup 22 Infantil 3a Div. Lliga
MASQUEFA A – ABRERA A
06/febrer – 10.30h
Grup 12 Benjamí 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA A – POBLA
CLARAMUNT B
06/febrer – 12h
Grup 8 2a Categ. Territ. Lliga
MASQUEFA A – UNIFICACIÓ
PRAT A
19/febrer – 09.15h
Grup 32 Aleví 4a Div. Lliga
MASQUEFA A – POBLA
CLARAMUNT A
19/febrer – 09.30h
Grup 33 Aleví 4a Div. Lliga
MASQUEFA A – ATL.
VILAFRANCA D
19/febrer – 10.30h
Grup 14 Prebenjamí F-7 Lliga
MASQUEFA A – SAN MAURO A
19/febrer – 10.30h
Grup 10 Benjamí 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA A – POBLA
CLARAMUNT A
19/febrer – 11.30h
Grup 22 Infantil 3a Div. Lliga
MASQUEFA A – IGUALADA C
20/febrer – 10.30h
Grup 12 Benjamí 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA A – VILANOVA A
20/febrer – 12.00h
Grup 8 Segona Categoria
Territorial - Campionat de Lliga

05/febrer – 09.30h
Grup 32 Aleví 4a Div. Lliga
ESCOLA FB MASQUEFA A –
VILANOVA A
05/febrer – 12h
Grup 14 Prebenjamí F-7 Lliga
ESCOLA FB MASQUEFA A –
PIERA A
06/febrer – 12h
Grup 1 2a Femení Lliga
ESCOLA FB MASQUEFA A –
SAN MAURO A
12/febrer – 09.30h
Grup 33 Aleví 4a Div. Lliga
ESCOLA FB MASQUEFA A –
IGUALADA E
12/febrer – 11h
Grup 10 Benjamí 7 3a Div. Lliga
ESCOLA FB MASQUEFA A –
SAN MAURO B
12/febrer – 11h
Grup 12 Benjamí 7 3a Div. Lliga
ESCOLA FB MASQUEFA A –
RIBES C
12/febrer – 13h
Grup 19 Cadet 2a Div. Lliga
ESCOLA FB MASQUEFA A –
SAN MAURO B
12/febrer – 17h
Grup 2 2a Femení Lliga
ESCOLA FB MASQUEFA A – ST
ANDREU B

26/febrer – 11h
Grup 10 Benjamí 7 3a Div. LLiga
ESCOLA FB MASQUEFA A –
HORTONENC A
26/febrer – 11h
Grup 12 Benjamí 7 3a Div. Lliga
ESCOLA FB MASQUEFA A –
MASQUEFA FC B
26/febrer – 13h
Grup 19 Cadet 2a Div. Lliga
ESCOLA FB MASQUEFA A GAT CENDRER A
26/febrer – 17h
Grup 2 2a Femení Lliga
ESCOLA FB MASQUEFA A –
GLADIADOR B
27/febrer – 12h
Grup 1 2a Femení Lliga
ESCOLA FB MASQUEFA A –
PALLEJÀ A

MASQUEFA TENNIS
TAULA CLUB
13/febrer – 11h
MASQUEFA - FINQUES
MEDITERRANEA
30/gener – 11h
MASQUEFA - CASTELLDEFELS

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

CLUB DE TIR
ESPORTIU

13/febrer – 17h
Grup 31 Juvenil 2a Div. Lliga
ESCOLA FB MASQUEFA A –
CAPELLADES A

05/febrer – 09.30h
Avantcàrrega (arma curta i llarga)
Martorell - Terrassa

19/febrer – 09.30h
Grup 32 Aleví 4a Div. Lliga
ESCOLA FB MASQUEFA A –
ANOIA A

13/febrer – 09.30h
Campionat de Catalunya 1a fase
Pistola Standard
Inscripció prèvia

20/febrer – 17h
Grup 31 Juvenil 2a Div. LLiga
ESCOLA FB MASQUEFA A –
ABRERA A

27/febrer – 09.30h
Carabina 3x20

26/febrer – 09.30h
Grup 33 Aleví 4a Div. Lliga
ESCOLA FB MASQUEFA A –
GAT CENDRER A

Semifinal territorial individual i
conjunts de la Federació Catalana de Twirling
26 i 27 de febrer

TWIRLING

MASQUEFA

batega
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

72 anys després...
Després de la desfeta republicana a la
batalla de l’Ebre, la sort de la guerra
civil espanyola (1936-39) es va decidir
definitivament a favor de l’exèrcit
franquista. L’avanç de les tropes de
Franco era ràpid i contundent, la
violència que aplicaven amb saquejos,
destruccions i constants atacs aeris
adreçats a la població civil responia a
una política dissenyada a consciència,
i demostra que no es tractava d’una
simple ofensiva militar, sinó que
tenien la convicció que entraven en
un territori hostil al que calia reprimir.
El 20 de gener de 1939 l’exèrcit
franquista farà la seva aparició a
l’Anoia pel vessant nord i ocupa
Calaf. El dia 21 cauran els pobles de
Vilafranca, La Pobla de Claramunt i
Carme. L’endemà, mentre ocupaven
per terra Igualada, Sant Sadurní i
Vallbona, inicien una ofensiva aèria
sobre el poble de Masquefa. Eren
les tres de la tarda del dia 22 quan
una renglera d’avions procedents
de l’indret de Can Massana de la
Guàrdia bombardejaven sense pietat
la població de Masquefa, causant
una baixa pels efectes de la metralla
entre uns dels soldats republicans
que s’encarregava de les bateries de
cuina. Dues cases de Masquefa van
quedar ensorrades, concretament
Crehueta nº1 (Ca la Laia) i una altra
al carrer Serralet nº87-89 (els Casals
del Murà).
Diverses bombes varen esclatar a les
vinyes del voltant de la l’antiga fàbrica
Rogelio Rojo. En la memòria oral
dels masquefins hi ha la creença que
la fàbrica era un objectiu militar de

l’aviació franquista, sobretot perquè
l’any 1937 es va ampliar precisament
per construir projectils de fusell per
al bàndol republicà. Curiosament, just
en el mateix indret on es va construir
la nau per fer el material bèl·lic, ara,
72 anys després... ironies del destí,
hem inaugurat la nova biblioteca,
substituint així un espai construït per
fer la guerra per un espai de cultura
i convivència.
L’aviació de Franco tenia per costum
anunciar així la visita de les seves
tropes de terra i que l’ocupació de
Masquefa era imminent. Segons un
informe oficial de la Guàrdia Civil
de Capellades, el dia 23 de gener
de1939, l’exèrcit franquista entrava
a Masquefa, Pierola i Subirats. Molts
veïns de Masquefa van abandonar les
seves cases atemorits per la invasió
i s’amagaren a les casetes dels horts
i les vinyes, mentre veien com es
retiraven els últims soldats de la
República que els avisaven :”ahora
estan entrando a sangre y fuego”.
L’entrada va ser per Can Massana,
una columna de soldats marroquins
s’encarregava d’obrir el pas a trets,
tot i que les tropes republicanes van
oferir poca resistència, un camió amb
una metralladora situat davant de la
Capella del Roser, va “rebre” amb
sang i foc als soldats franquistes. En
l’intercanvi de trets van morir alguns
soldats dels dos bàndols, que van
ser enterrats en una fosa comuna al
cementiri de Masquefa.
L’ocupació va ser immediata, el saqueig
de les cases buides era part del seu
dret de conquesta, la tropa acampava

per tot el poble, fent fogueres per
les vinyes i gaudint de l’aviram, l’oli i
el vi de Masquefa. Els soldats italians
aprofitaven alguna maquina de cosir
per acabar de guarnir les seves
banderes que entrarien victorioses
a Barcelona el 26 de gener, mentre
els oficials estrangers s’allotjaven
per les cases ocupades lluint
insignes atemoridores escrites en
espanyol, com per exemple “Agredir
es vencer”. Una antiga botiga
situada al carrer Sant Pere va servir
d’intendència per emmagatzemar una
pila de sacs de menjar que duien pel
seu “passeig” militar i per allotjar-se
els comandaments superiors.
L’endemà van seguir el seu camí
cap a Martorell, on confluirien
amb les tropes que havien ocupat
Esparreguera i les de Sant Sadurní,
deixant a Masquefa un contingent de
soldats marroquins que van instal·lar
algunes “botigues”, en què venien el
botí de guerra, com per exemple al
carrer Major nº 41 ( Cal Torroner), al
carrer Crehueta nº7 (Cal Moixellet) o
al carrer Major 23. Els últims soldats
franquistes que varen abandonar
Masquefa ho van fer el dia 10 de
febrer per seguir la seva marxa fins
a Barcelona.

Xavier Pérez Fornés.
Fonts orals: R.S,R.B,M.G,M.S, LL.E, i
Àngel Matas.
Bibliografia: VV.AA “Història de la
Catalunya contemporània”, 1999
VV.AA “Història de Piera”,1999

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

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

núm.

TEIXIT ASSOCIATIU
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NOM: A Fondu Competició
ANY DE CREACIÓ: 2007
Nº SOCIS: 20 pilots i copilots
CATEGORIA: Esports
FINALITAT: Difondre la passió pel motor
ACTIVITATS: L’escuderia organitza i participa en proves de motor (ral·lis i pujades en costa).També
imparteix cursos de formació en conducció de seguretat, conducció ecològica, conducció esportiva i
conducció 4x4.
adreça: C/ Sant Antoni, 133 · tel.: 600 45 27 81 (Pere) / 93 772 53 55 (Dolors)
web: www.amasquefa.com/afonducompeticio · e-mail: afcompeticio@gmail.com

A Fondu Competició:
donant espectacle sobre quatre rodes

L’escuderia A Fondu Competició va arrancar l’any 2007 impulsada per dos apassionats de la benzina: els
germans Pere i Ivan Garrido. Ja de ben joves el Pere i l’Ivan van lligar les seves vides a la seva gran afició: el
motor. Primer, col·laborant en curses com a oficials de control. Després, competint al volant. També van
córrer amb l’altra escuderia masquefina, Gas a Fons, especialitzada en curses sobre terra. Més tard van
fundar la seva pròpia escuderia, A Fondu Competició, per córrer allà on més els agrada: l’asfalt. Avui en Pere
i l’Ivan continuen a Gas a Fons i totes dues escuderies col·laboren habitualment.
A Fondu Competició, una entitat sense ànim de lucre, és sobretot una escuderia vistosa. Es tracta
possiblement de l’única de tot l’estat formada per cotxes de propulsió (amb tracció al darrere). Aquests
vehicles permeten una conducció molt espectacular perquè derrapen en entrar al revolt i sobreviren, fet que
explica el gran nombre de fidels que té aquesta disciplina.
L’escuderia organitza i participa en proves esportives. Habitualment organitza unes quatre curses cada
temporada a Catalunya, i corre en una quinzena de proves arreu de l’estat. La seva vintena de pilots i copilots
pren part en ral·lis sprints, pujades en costa, ral·lis i ral·lis shows. L’objectiu, expliquen els germans Garrido,
no és guanyar sinó “passar-s’ho bé, no trencar el cotxe i tornar a casa d’una peça”. Es tracta d’un esport
“de cert risc”, però controlat: “hi ha mesures de seguretat molt extremes, des del mateix equipament dels
pilots fins als vehicles i el circuit”. Per això aconsellen a tots aquells que vulguin cremar adrenalina pitjant
l’accelerador “que no ho facin mai a la carretera, sinó allà i com toca”; és a dir, en un circuit i amb totes
les mesures de seguretat. Recomanen també que facin un curs de conducció de seguretat. “Hi ha moltes
possibilitats i són més econòmiques del que pot semblar”.
Precisament l’altra activitat d’A Fondu Competició és l’organització de cursos de formació en conducció.
Imparteix cursos de conducció esportiva per a pilots i copilots. I també d’altres oberts a tothom, com ara de
conducció de seguretat. “Hi ha persones que per anar a treballar cada dia han de conduir sota pluja o neu,
i això els fa estar insegurs”, expliquen. A més, organitzen cursos en conducció ecològica, en què ensenyen a
reduir la contaminació ambiental i a estalviar combustible. I cursos de conducció de 4x4 (cotxes i camions)
per a millorar la conducció d’aquests vehicles en muntanya. També imparteixen els cursos de conducció de
seguretat per a Mossos d’Esquadra i Bombers.

“Que ningú no s’equivoqui: l’adrenalina no s’ha de cremar mai
a la carretera; qui vulgui córrer que ho faci allà i com toca: en
un circuit i amb totes les mesures de seguretat”

