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Per Sant Josep, 
crema catalana

Un dels costums gastronòmics des 
de l’època medieval i fins avui de la 
diada de Sant Josep és la de menjar 
crema catalana, feta amb llet, ous, 
sucre, midó en flor, canyella i llimona. 
Que la pastisseria típica d’aquest dia 
sigui a base de llet no és casualitat; 
respon al fet que, en aquestes dates 
de principi de primavera, la llet 
començava 
a abundar, 
doncs les 
v a q u e s 
ja havien 
vedellat i 
les ovelles 
ja havien xaiat.
Antigament només es menjava 
crema de Sant Josep el dia 19 
de març, que abans era festiu a 
Catalunya, juntament amb el mató, 
també dit de Sant Josep, que aquell 
dia era guarnit amb flors de paper, 
blanques o de colors diversos. Es 
creu que aquests productes de 
llet tendra haurien format part 
de les ofrenes dedicades a velles 
divinitats d’aquest moment de 
l’any, avui ja desaparegudes.

El 14 de febrer va obrir portes el Centre 
de Dia de Masquefa. Es tracta d'un servei 
de suport a la gent gran i les persones amb 
dependència per ajudar-les a recuperar 
l’autonomia personal i social. S’hi 
ofereix una atenció mèdica, terapèutica, 
psicològica i sociocultural per facilitar-
los les tasques de la vida diària i afavorir 
que puguin continuar vivint a casa. Obre 
portes de dilluns a divendres, de 2/4 de 9 

del matí a 2/4 de 7 de la tarda. Es poden escollir entre tres franges horàries: 8 hores al dia, 
6 hores o 4 hores. S’hi apliquen les tarifes públiques de l’ICASS. 
Al Centre de Dia s’hi fan activitats com ara musicoteràpia, tallers d’escriptura, tallers 
de memòria, psicomotricitat i sortides lúdiques. Ofereix serveis com administració de 
medicació, valoracions psicològiques, supervisió dietètica, higiene, tallers ocupacionals 
i cures d’infermeria, a més d’altres serveis complementaris: menjador, menjars a 
domicili, fisioteràpia, podologia o bugaderia. Per a més informació o reserva de 
places: Àrea de Serveis Personals  
(C/ Crehueta, 33 - 93 772 78 36) i al 
Centre de Dia (Passatge Montserrat, 1 - 
93 772 79 90)
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SABÍEU QUE...

CENTRE DE DIA: ACTIVITATS I SERVEIS
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
Centre de Dia 93 772 79 90
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

Masquefa ha estat proclamada 

Ciutat Gegantera 2012. En els 

propers dies es constituirà una 

comissió de treball que prepararà 

tot un any d’activitats geganteres 

a casa nostra. La celebració 

començarà el dies 8, 9 i 10 de juny 

de 2012 amb la festa de la Ciutat 

Gegantera, en què anualment 

participen uns 5.000 geganters 

i prop de 500 figures, a més de 

400 músics, i continuarà amb més 

activitats fins a l’estiu del 2013. 

La colla de Geganters i Grallers 

de Masquefa fa una crida a totes 

les entitats i vilatans i vilatanes 

perquè s’integrin en aquesta 

comissió de treball, formada per 

representants de la mateixa colla, 

de la coordinadora de colles 

anoienques, d’altres colles de la 

comarca, i de tots els partits amb 

representació a l’Ajuntament. Del 

procés de captació d’entitats i 

vilatans voluntaris se n’encarregarà 

el Consell Municiapl de Participació 

i Convivència de Masquefa.

Col·labora amb 

Masquefa, Ciutat 

Gegantera 2012
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D’aquesta manera s’accelera un projecte que és prioritari per a 
l’equip de govern de Masquefa i que ha de permetre als vilatans i 
vilatanes gaudir d’una atenció sanitària de qualitat. 
Les obres del nou CAP han sortit a concurs amb un pressupost 
base de 2.165.976,04 euros (IVA inclòs). Aquesta xifra inclou 
la construcció de l’edifici del CAP i també de l’estructura de 
l’aparcament que es farà a la planta soterrani. 
Diverses empreses s’han mostrat ja interessades a optar als 
treballs de construcció del Centre d’Atenció Primària. El plec de 
clàusules es pot consultar a l’Ajuntament (C/ Major, 93) i al web 
municipal www.masquefa.cat (a l’apartat Perfil del contractant).
El Govern de la Generalitat va aprovar el 23 de novembre la 
partida per a finançar l’equipament assistencial. L’aprovació va 
arribar amb més de mig any de retard i molt temps després que 
l’Ajuntament ja hagués fet tots els deures i tingués fins i tot el 
projecte redactat.

Esforç econòmic
La important inversió que comporta el CAP és resultat de 
l’autèntic esforç econòmic que fa l’Ajuntament de Masquefa, que, 
tot i no tractar-se d’un servei de la seva competència, avançarà els 
més de 2 milions d’euros de l’obra. La Generalitat els retornarà 
en tres anualitats, previstes per al 2011, 2012 i 2013. 
A més, l’Ajuntament invertirà també un altres 316. 756 euros per 
completar el projecte i construir, a la planta baixa del nou centre 
mèdic, un aparcament de 48 places.
El nou Centre d’Atenció Primària de Masquefa es farà al pati 
de l’actual institut. Les obres podran començar una vegada hagi 
finalitzat el curs escolar. En aquest sentit, cal destacar que els 
treballs de construcció del nou institut, que es fa a l’esplanada del 
costat del CRARC, avancen a molt bon ritme.

ACTUALITAT

LES OBRES DEL NOU CAP 
PODRAN COMENÇAR QUAN ACABI 
EL CURS ESCOLAR
El nou Centre d’Atenció Primària ha fet un altre pas endavant. L’Ajuntament, mitjançant 
l’empresa municipal Masquefa Impulsa SL, ha tret a concurs les obres del nou ambulatori per 
un import de 2. 165.976,04 euros

Més rapidesa, menys cost
La licitació de les obres del CAP és la primera actuació que 
emprèn l’empresa municipal Masquefa SL. El fet que l’Ajuntament 
hagi tret a concurs les obres del nou CAP mitjançant l’empresa 
municipal afavorirà que s’agiliti el procés i que es puguin 
accelerar els tràmits. També permetrà reduir els costos que 
hauria de pagar l’Ajuntament si licités directament l’actuació.

El projecte del CAP preveu la construcció d’un edifici de planta 
única, de manera que tots els serveis assistencials se situaran en 
planta baixa i facilitaran l’accés a la gent gran i a les persones amb 
mobilitat reduïda. L’edifici destaca també per la seva modernitat 
i funcionalitat, l’estalvi energètic, que permetrà reduir els costos 
dels subministraments, o la seva integració en l’entorn, ja que 
mantindrà un diàleg coherent amb l’arquitectura i l’estètica de 
l’emblemàtica Fàbrica Rogelio Rojo.

L’entrada en funcionament d’aquest nou equipament ha de 
traduir-se en la solució definitiva a les mancances en l’atenció 
mèdica a Masquefa. L’Ajuntament ja va fer un altre esforç 
econòmic i va ampliar l’actual consultori del carrer de les 
Escoles com a mesura provisional en espera del nou CAP, una 
actuació que va costar 93.000 euros. L’entrada en funcionament 
d’aquesta ampliació ha permès millorar notablement el servei, 
en espera del nou edifici.

UNA SANITAT DE QUALITAT



El Projecte Educatiu de Vila posa a 
disposició de tothom un blog amb 
informació sobre el PEV.  En aquest 
espai de comunicació hi trobareu 
notícies, opinions, experiències... 
totes elles relacionades amb la vila, 
l’educació i la participació ciutadana.
A més de mantenir-vos puntualment 
informats amb el blog, si voleu 

participar més activament en el Projecte Educatiu de Vila 
ho podeu fer mitjançant els grups de treball que s’estan 
articulant a partir d’aquestes temàtiques:

• Civisme i convivència

• Sentiment de pertinença

• Compromís amb els valors de vila educadora

Aquests grups de treball responen a algunes de les propostes 
que van formular les persones que van assistir al primer 
Fòrum del PEV. L’objectiu dels grups de treball és estudiar la 
viabilitat d’aquestes propostes, treballar per a implantar-les a 
Masquefa i avaluar-ne el procés i els resultats obtinguts.

Us animem a participar i a dir-hi la vostra.

Per a més informació podeu trucar  a l’Oficina Tècnica 
del PEV (93 772 78 36) o escriure al correu electrònic 
pevmasquefa@masquefa.net.

WWW.PEVMASQUEFA.BLOGSPOT.COM
El Projecte Educatiu de Vila de Masquefa estrena blog

Els adolescents i els joves són un dels col·lectius que més ús fa 
d’Internet i també un dels més vulnerables respecte a d’altres 
persones que vulguin aprofitar-se’n. Conscients d’això, els 
Mossos d’Esquadra fan xerrades arreu de Catalunya adreçades 
als joves i els seus pares per a explicar-los els desavantatges 
que pot comportar l’ús de la xarxa i oferir-los alguns consells 
pràctics que els ajudin a evitar possibles perills.
La sala d’actes del CTC va ser el dijous 10 de febrer l’escenari 
d’una d’aquestes xerrades. Hi van assistir les mares i pares dels 
alumnes que aquest nou curs faran primer d’ESO. 

Consells per a educadors i pares: 
La millor manera de prevenir situacions de risc i d’ajudar els 
menors a navegar amb seguretat per la xarxa és:
• Feu-los conscients dels avantatges i desavantatges que ofereix 

Internet.
• Eduqueu-los perquè sàpiguen navegar de manera responsable i segura.
• Doneu-los estratègies perquè puguin protegir-se sols de possibles 

perills de la xarxa.
• Familiaritzeu-vos amb l’ús d’Internet.
• Parleu obertament amb els menors sobre l’ús d’Internet.
• Navegueu per la xarxa amb els vostres fills i/o alumnes.
• Informeu-vos sobre les eines de control que ofereix la xarxa.
• Establiu regles bàsiques de seguretat a la llar i al centre educatiu.
• Feu servir llocs web segurs.

• Poseu l’ordinador en espais oberts.

Consells per als infants i joves: 
• No parleu amb desconeguts per la xarxa. Identifiqueu les persones 

amb les quals us comuniqueu a través del xat.
• Quan navegueu per Internet, no faciliteu mai les vostres dades 

personals ni fotografies a desconeguts.
• Controleu la vostra llista de contactes de missatgeria instantània.
• Guardeu en secret la vostra contrasenya d’accés al correu i no la 

doneu a ningú.
• Si feu noves coneixences, expliqueu-ho als vostres pares i 

presenteu-les als vostres amics.
• Si voleu conèixer en persona algú que heu conegut per la xarxa, 

consulteu-ho amb els vostres pares o amb algun adult. Estareu 
més segurs si quedeu en un lloc públic i si és possible aneu 
acompanyats.

• Si a la web trobeu alguna paraula o foto que us faci sentir malament 
sortiu de la pàgina i expliqueu-ho a un adult.

• No us cregueu tot el que us diuen al xat.
• No obriu ni llegiu missatges ni fitxers que us enviïn persones 

desconegudes.
• Podeu ensenyar els vostres pares a utilitzar Internet i les pàgines 

web que visiteu.

Més informació: http://www.gencat.cat/mossos/
serveis/consells/InternetSegura/index.html

Internet segura
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ACTUALITAT

La candidatura de la Colla de Geganters i 
Grallers de Masquefa va superar el darrer 
tràmit que li restava per a la proclamació: 
obtenir el suport de les colles geganteres 
en l’assemblea que l’Agrupació de Colles 
de Geganters de Catalunya va celebrar a 
Manlleu, amb la participació de 75 grups. I 
el va superar amb escreix: la candidatura 
masquefina va obtenir el suport unànime 

de totes les colles.
Diversos masquefins i masquefines van 
desplaçar-se fins a Manlleu per donar suport 
a la colla, així com també representants de 

les colles de l’Anoia. La cap de la Colla de 
Geganters i Grallers de Masquefa, Elena 
Fàbregas, explicava l’emoció amb què van 
rebre el suport dels geganters catalans: “va 
ser un moment màgic, únic i irrepetible”.
Durant l’assemblea, que va tenir lloc a 
l’Escola Casal de Gràcia de Manlleu, la colla 
masquefina va presentar un audiovisual 
que recull els arguments de pes que té 

Masquefa per a ser Ciutat Gegantera. La 
projecció va arrancar els aplaudiments 
dels presents, ja que es tracta d’un vídeo 
“innovador i original”. 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 relaciona 
que manté amb la resta del teixit associatiu.
La part final consta d’un divertit videoclip 
protagonitzat per les colles del Bisbalet 
d’Igualada, els gegantets de Capellades, els 
Capgrossos 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. A més, 
les colles anoienques hi expressen el seu 
suport a la candidatura masquefina.
L’alcalde, Xavier Boquete, va presentar 
la vila de Masquefa a les colles assistents 
i va recordar la feina que la colla ha fet 
durant molt temps, amb el suport de 
l’Ajuntament, per a aconseguir ser Ciutat 
Gegantera 2012. Durant l’assemblea la colla 
masquefina també va estrenar la samarreta 
amb el logotip de Ciutat Gegantera creada 
per a l’ocasió.

Amb la proclamació, la Colla de 
Geganters i Grallers de Masquefa té 
per davant un gran repte que necessita 
de la complicitat de tots i totes. En els 
propers dies es constituirà una comissió 
de treball que ha de preparar tot un 
any d’activitats geganteres a casa nostra. 
(vegeu la pàgina 2). 
La celebració començarà el dies 8, 9 i 10 
de juny de 2012 amb la festa de la Ciutat 

Gegantera, en què anualment participen 
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, i continuarà amb més activitats fins 
a l’estiu del 2013. La colla de Masquefa 
fa una crida a totes les entitats i vilatans 
i vilatanes perquè s’integrin en aquesta 
comissió de treball. A més d’organitzar 

la festa de la Ciutat Gegantera, Masquefa 
assumirà la responsabilitat i tindrà 
l’honor de passejar en Treball i na 
Cultura, els gegants de l’Agrupació de 
Colles Geganteres de Catalunya, i fer-
los ballar amb el Ball d’Aniversari. També 
passejarà en Pau i l’Alegria, gegantons de 
l’Agrupació, i els farà ballar els Peuets de 
Gegant. A més, acollirà l’assemblea anual 
ordinària de l’Agrupació.

La candidatura masquefina va 
obtenir el suport unànime de les 75 
colles participants a l'assemblea de 
l'Agrupació de Colles de Geganters 

de Catalunya

JA SOM CIUTAT GEGANTERA 2012
Masquefa va viure el dissabte 5 de febrer un fet històric. La vila va ser proclamada 

Ciutat Gegantera 2012 i, durant tot un any, serà la capital del món geganter. 

UN REPTE DE TOTS
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informativa.
Des de l’any passat l’Ajuntament regala 
alzines a les famílies de Masquefa que 
tenen nadons. L’objectiu és que aquestes 
plantades col·lectives es puguin anar fent 
cada any i, d’aquesta manera, Masquefa 
guanyi un nou espai verd: un bosc on 
tots els nens i nenes tinguin els seus 
arbres. A més, la iniciativa contribueix 
a que els infants siguin conscients de la 
importància del medi ambient i aprenguin 
a estimar la natura, a més d’adonar-se 
de la importància dels espais públics i 
col·lectius. 

NOTÍCIES

Després de l’èxit de la primera edició, 
aquest 20 de març, a les 11 del matí, 
es farà la segona plantada col·lectiva 
al Bosc dels infants de Masquefa. En 
aquesta ocasió s’hi plantaran les alzines 
que l’Ajuntament regalarà a totes les 
famílies de Masquefa que tenen nadons 

nascuts l’any 2010. El Bosc dels infants 
es troba al parc que hi ha al costat de 
l’aparcament de camions que es fa al 
polígon La Pedrosa. El mateix dia 20 les 
famílies podran recollir les alzines al parc 
portant el tiquet que l’Ajuntament els 
enviarà a casa juntament amb una carta 

La regidoria de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Masquefa ja treballa 
en la cinquena edició de Les Botigues al 
Carrer, que se celebrarà el mes d’abril 
si hi ha els suficients comerços inscrits. 
L’Ajuntament valora dues possibles dates 

(el diumenge 3 d’abril i el diumenge 
10) i per això ha enviat una carta a 
les empreses perquè facin saber quin 
d’aquests dos dies prefereixen. L’opció 
majoritària és la que s’acabarà aplicant. 
En tot cas, Les Botigues al Carrer es 

La iniciativa s’ha consolidat com 
una original i atractiva fórmula 
per ajudar els comerços a donar a 
conèixer els seus productes i serveis

Si compta amb suficients inscrits, 
la fira es farà el diumenge 3 d’abril 
o el diumenge 10, en funció de les 
preferències de comerços i empreses

“L’objectiu és guanyar un nou  
espai verd i sensibilitzar els  

infants de la importància del  
medi ambient i la natura”

Les cinquenes Botigues al Carrer 
ja preparen la paradeta

concentraran al matí i es faran de les 10 
a les 3.
Una vegada conegudes les preferències 
dels comerços i empreses, l’Ajuntament 
els enviarà una nova carta per comunicar-
los la data escollida i per anunciar-los el 
període d’inscripció. Es preveu que les 
inscripcions es podran fer del 7 al 18 
de març. La realització del certamen es 
condiciona a l’obtenció d’un nombre 
mínim de comerços participants. Com en 
l’edició passada el preu de la inscripció 
serà de 26 euros.
En les quatre edicions precedents Les 
Botigues al Carrer s’han consolidat com 
una original i eficaç fórmula per ajudar 
els comerços i les empreses de Masquefa 
a donar a conèixer els seus productes 
i serveis, així com també a explorar 
possibilitats de negoci i concretar vendes. 
Ja des de la primera edició la iniciativa 
ha comptat amb representants de 
pràcticament tots els sectors comercials 
de Masquefa. A més, ha tingut també un 
alt grau de fidelització dels participants.
A la vegada, la fira resulta també molt 
atractiva per als vilatans i vilatanes, que 
poden gaudir d’una jornada especial 
que compagina les compres amb les 
passejades per l’avinguda de La Línia, on es 
concentren les parades dels comerciants.

Segona plantada col·lectiva 
d’alzines al Bosc dels infants

“Aquest any s’hi plantaran les 
alzines que l’Ajuntament regalarà 
a les famílies amb nadons nascuts 

durant el 2010”



MASQUEFA batega     7

Una delegació de dinamitzadors de 
punts TIC (Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació) de diversos municipis 
de Romania va visitar les instal·lacions 
del Centre Tecnològic Comunitari. Els 
dinamitzadors van mostrar-se sorpresos 
pel fet que un municipi de les nostres 
dimensions disposi d’un equipament del 
potencial del CTC. El grup va recórrer els 
diversos espais del centre tecnològic i va 
poder conèixer el viver d’empreses i hotel 
d’entitats Masquef@ctiva, l’espai de lliure 
navegació a Internet Masquef@ula, les aules 
d’informàtica o la sala d’actes, entre altres. 

L’expedició es va mostrar especialment 
interessada en l’accessibilitat del CTC i el 
seu pioner espai amb material adaptat per 
a persones amb tot tipus de discapacitat 
física, psíquica o sensorial, que el fa únic 
a Catalunya. És la primera vegada que el 
Centre Tecnològic Comunitari rep la visita 
d’una delegació europea. 

Aquests nous plans d’ocupació que 
aquest 2011 proporcionaran feina a 21 
persones en situació d’atur se sumen als 
que l’Ajuntament ja va aconseguir durant 
l’any passat. El 2010 el Consistori va poder 
donar feina a 39 persones desocupades, 
33 d’elles mitjançant plans del Servei 
d’Ocupació de Catalunya i 6 mitjançant 
un pla d’ocupació propi de l’Ajuntament. 
Amb les 21 persones que ara podran 
accedir a un lloc de treball la xifra arribarà 
a les 60.  A més, el Consistori treballa per 
posar en marxa un altre pla d’ocupació 
propi que també es traduirà en la creació 
de més llocs de treball. 
Els esforços de l’Ajuntament han fet 
que Masquefa hagi aconseguit més plans 
d’ocupació del SOC que d’altres municipis 
de les mateixes dimensions. No obstant 
això, l’equip de govern és conscient 
que és insuficient i per això continua 
centrant la seva acció en polítiques 
actives que fomentin l’ocupació. A més 
ha apostat decididament per la formació 
amb l’organització de nombrosos cursos 
formatius per ajudar els masquefins i 
masquefines a trobar feina o millorar 
el seu lloc de treball. També el Servei 
d’Ocupació de Masquefa ha potenciat la 
seva actuació. El 2010 va ajudar fins a 148 
masquefins i masquefines a trobar feina, 
directament des de la borsa de treball 
de l’Ajuntament o mitjançant altres vies 
després de passar per aquest servei 
municipal.

L’Ajuntament donarà feina a unes altres 21 
persones en atur amb plans d’ocupació
L’Ajuntament de Masquefa continua 
intensificant els esforços per a generar 
ocupació i contribuir a la lluita contra la 
taxa d’atur. El Consistori ha aconseguit 
aquest 2011 nous plans d’ocupació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat que li permetran crear uns 
altres 20 nous llocs de treball des d’ara i 
fins al juny.   A més, gestionarà un altre pla 
d’ocupació atorgat a la Mancomunitat de la 
Beguda Alta que comportarà la creació d’1 
lloc de treball més.
Mitjançant aquests nous plans d’ocupació 
ja es va crear una plaça de professor 
d’informàtica al mes de gener, i en aquests 
mesos vinents es convocaran la resta de 
places. Concretament s’ofertaran 1 plaça 
de professor d’informàtica, 1 plaça de 
dinamitzador per al CTC, 4 places de peó 
forestal, 4 places d’electricista, 2 places de 
peó forestal, 1 plaça de dinamitzador juvenil, 
4 places de peó de la construcció i 2 places 
d’agent cívic. A La Beguda es crearà 1 plaça 
d’agent cívic.
Per a poder optar a aquests llocs de treball 
cal complir tres requisits generals marcats 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya: 
trobar-se en situació d’atur, estar inscrit/a a 
l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) 
i haver comunicat que es vol optar a plans 
d’ocupació, i no haver estat beneficiari/a de 
cap altre pla d’ocupació del SOC durant 
almenys els darrers 18 mesos. A més 
d’aquests requisits generals existeixen 
també requisits específics d’acord amb 
les característiques dels llocs de treball 
ofertats.

A les persones contractades se’ls ofereix 
un contracte de 6 mesos, amb una jornada 
laboral del 70% (26 hores setmanals). 
L’Ajuntament anirà informant de les 
convocatòries de les diferents places.
Per a més informació podeu contactar amb 
el Servei d’Ocupació de Masquefa, al CTC 
(avinguda Catalunya, 60 – 93 772 78 28).

L’ocupació, la prioritat

El CTC, un referent també a Europa

Un grup de dinamitzadors 
TIC de Romania visita 
l’equipament masquefí

En aquestes noves convocatòries 
de plans d’ocupació del SOC 
les persones que vulguin optar 
a aquests llocs de treball hauran 
d’estar inscrites a l’Oficina de 
Treball de la Generalitat (OTG) de 
Martorell i, a més, informar a l’oficina 
que els tinguin en compte per als 
plans d’ocupació. La mateixa OTG 
s’encarregarà de citar els candidats 
perquè puguin presentar-se a les 
convocatòries. L’OTG de Martorell 
es troba al Passatge Sindicat s/n.

Nou tràmit 
per als sol·licitants

NOTÍCIES



El Banc de Sang i Teixits de Catalunya continua la seva campanya 
periòdica d’acaptes de sang a Masquefa. Així, el dissabte 19 de 
març tots els masquefins i masquefines que vulguin donar sang 
podran fer-ho al consultori mèdic, de 10 del matí a 2 del migdia.
Poden donar sang totes les persones de 18 anys o més amb un 
pes d’almenys 50 quilos. Per a donar sang no cal estar en dejú Per 
a més informació podeu trucar a Sanitat Respon (902 111 444).

Del 28 de febrer al 6 de març els Mossos d’Esquadra i les Policies 
Locals duran a terme una campanya coordinada de controls 
d’alcoholèmia i drogues a les carreteres de tot Catalunya, segons 
informa el Servei Català de Trànsit i la Policia Local de Masquefa.

L’abandonament de les parcel·les i l’acumulació de brutícia i 
vegetació comporta importants sancions econòmiques

L’Ajuntament de Masquefa recorda als propietaris de parcel·les 
i terrenys que tenen l’obligació legal de mantenir-los nets i en 
condicions i que l’incompliment d’aquesta obligació comporta 
importants sancions econòmiques. 
L’abandonament de les parcel·les i l’acumulació de 
vegetació i brutícia pot convertir-les en un important focus 
d’infeccions i comportar l’aparició d’animals com ara rates 
o serps.  L’abandonament de les parcel·les i terrenys pot 
constituir també un focus d’incendis durant tot l’any, fent-se 
potencialment perillós durant els mesos d’estiu. A tot això 
cal sumar les molèsties que l’abandonament de les finques 
provoca als veïns, residents habituals o no, d’altres parcel·les 
properes per la mala olor o les plagues d’insectes, entre altres. 

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Masquefa, i segons 
la legislació urbanística vigent a Catalunya, recorda als 
propietaris de les finques que estan obligats a mantenir-les 
sempre, i especialment en la temporada d’alt risc d’incendi, 
en les degudes condicions de seguretat, salubritat i decòrum, 
retirant la mala herba i escombraries, si és que n’hi ha.
Els vilatans que no compleixin la normativa són requerits 
a netejar les parcel·les pels tècnics de l’Ajuntament, que 
realitzen revisions periòdiques. En cas d’incompliment 
s’imposen multes de fins a 1.000 euros quan es tracta del 
primer incompliment, d’entre 1.001 a 2.000 euros si es tracta 
del segon incompliment, i de 2.001 a 3.000 euros si es tracta 
del tercer o successius incompliments.

Nova coberta al Casal de 
l’Alzinar
L’Ajuntament de Masquefa ha fet obres de millora al Casal de 
l’Alzinar Societat Recreativa i Cultural. De l’edifici s’ha retirat 
la coberta de plaques de fibrociment amb fibres d’uralita (amb 
els possibles riscos que aquest material pot comportar per a la 
salut) i s’ha substituït per una coberta de planxes metàl·liques 
lacades, un material totalment innocu. Amb la nova coberta es 
garanteix també un millor aïllament tèrmic i acústic. 
A més, també s’han fet millores en la instal·lació elèctrica i de 
calefacció de l’edifici.
Aquestes obres s’han finançat íntegrament amb la subvenció de 
51.682 euros que l’Ajuntament de Masquefa va aconseguir del 
Programa complementari de continuïtat en l’impuls econòmic i 
de foment de l’ocupació en ateneus i casals locals de la Diputació 
de Barcelona. Les obres es van fer el mes de gener i van anar a 
càrrec de Construccions Masquefa. 

Nous telèfons gratuïts d’atenció 
al client del servei d’aigües
La companyia encarregada 
del servei municipal d’aigua a 
Masquefa, Anaigua, ha habilitat nous 
telèfons d’atenció al client que són 
totalment gratuïts.
• Per a avaries: 900 30 40 70
• Per a reclamacions (de 8h a 

20h): 900 40 57 00
També es poden fer 
diverses gestions d’atenció al client de manera 
gratuïta mitjançant l’oficina virtual del lloc web  
www.anaigua.cat, els 365 dies de l’any, les 24 hores al dia.

Dissabte 19 de març, acapte de sang

Campanya policial de controls 
d’alcoholèmia i drogues

NOTÍCIES
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Masquefa se sumarà 
un any més al Dia 
Internacional de la Dona, 
que es commemora el 
8 de març. L’Ajuntament 
ha organitzat una àmplia 
agenda que combinarà les 
activitats reivindicatives 

amb les lúdiques i les formatives. Per a fer-ho 
ha comptat amb el suport de l’Associació 
de Dones de Masquefa i la consultora 
de bellesa Berta Aceitón. Les activitats 
començaran el 5 de març i s’allargaran fins 
al 26. 
Una de les grans novetats en el programa del 
Dia de la Dona d’aquest 2011 serà el debat 
‘Dona/home, abans i ara’. Es farà el dimarts 
8 de març i reflexionarà sobre el paper de 
la dona en el passat i en l’actualitat, i també 
sobre la igualtat entre homes i dones. El 
debat és obert a la participació de tots i 
totes. Les persones que vulguin participar-hi 
poden fer les inscripcions, fins al 4 de març, a 
l’Àrea de Serveis Personals (C/ Crehueta,33 
– 93 772 78 36) o al web municipal  
www.masquefa.cat.
L’agenda del Dia Internacional de la Dona 
inclourà també dues xerrades temàtiques 
del cicle Cafès amb Història, un sopar amb 
ball, i la construcció d’un blog temàtic on els 
usuaris i usuàries del CTC podran deixar 
els seus comentaris i, així, beneficiar-se d’un 
dia de connexió gratuïta a Internet.
També hi ha previst un taller 
d’automaquillatge, una setmana de portes 
obertes a les activitats que organitza 
l’Associació de Dones de Masquefa i una 
exposició amb els treballs que les integrants 
d’aquesta entitat fan durant l’any.

ACTUALITAT

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Reivindicació, formació i festa

El Dia Internacional de la Dona es considera una jornada de 
lluita feminista a tot el món que té lloc en commemoració del 
dia 8 de març de 1908, quan les treballadores d’una fàbrica 
tèxtil de Nova York anomenada Cotton van declarar una vaga 
en protesta per les condicions insuportables de treball. L’amo 
no va acceptar la vaga i les obreres van ocupar la fàbrica. 
Aleshores el propietari va tancar les portes i va prendre foc a 
la fàbrica. Hi van morir les 129 treballadores que eren a dins.
Les Nacions Unides van adherir-se al primer acord 
internacional que defensava la igualtat de sexes com a dret 

fonamental i indiscutible l’any 1945. Trenta anys més tard, el 
1975, va ser declarat Any Internacional de la Dona. El 1977 el 
8 de març va ser oficialitzat com a Dia de les Nacions Unides 
per als Drets de la Dona i la Pau Internacional, amb l’objectiu 
d’eliminar tota mena de discriminació contra les dones i els 
seus drets. 
En l’actualitat, aquesta celebració encara està prohibida 
en alguns països. Lamentablement, encara avui les dones 
continuen patint a tot el món situacions molt pitjors i molt 
més vexants que les que poden arribar a patir els homes.

ELS ORÍGENS

Dissabte 5 març de 2011
Cafès amb Història
Xerrada ‘La vida quotidiana de la 
dona en la història’
De 17h a 18.30h 
A la Bibliotea

Sopar i ball
A les 21h
A la Sala Polivalent del Recinte Rogelio 
Rojo
Compra de tiquets, fins al 2 de març, a 
l’Ajuntament (C/ Major, 93) de dilluns a 
divendres, de 12h a 14h
Preu: 12 euros

Dimarts 8 de març
(Dia Internacional de la Dona)
Blog temàtic sobre el Dia 
Internacional de la Dona
Connexió gratuïta a Internet participant 
amb un comentari 
De 10h a 13 h i de 17h a 20h
Al CTC

Debat obert a tothom
‘Dona/home, abans i ara’

A les 19h 
A la Sala Polivalent del Recinte Rogelio 
Rojo

Per participar en el debat cal fer 
inscripcions fins al 4 de març a 
www.masquefa.cat i a l’Àrea de Serveis 
Personals (C/Crehueta, 33), de dilluns a 
divendres, de 12h a 14h.
Abans d’iniciar el debat es llegirà el 
manifest amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona.

Divendres 11 de març
Taller d’automaquillatge bàsic de 
dia i de nit
De 18h a 20h
A la Sala Petita del Recinte Rogelio Rojo
A càrrec de Berta Aceiton Martínez, 
consultora de bellesa de Mary Kay.

Inscripcions gratuïtes fins al 9 de març a 
l’Àrea de Serveis Personals (C/ Crehueta, 
33), de dilluns a divendres, de 12h a 14h. 
Places limitades

Dissabte 26 de març
Cafès amb Història
Xerrada ‘Els drets civils de la 
dona a través de la història’
De 17h a 18.30h  A la Biblioteca

Del 7 a l’11 de març
Portes obertes a les activitats 
de l’Associació de Dones de 
Masquefa
· Sevillanes (dilluns de 21h a 22.30h a la 
Sala Polivalent)
· Pathwork (dimarts d’11h a 12h, i 
dimecres de 17h a 19h, al local de 
l’Associació)
· Manualitats (dijous d’11.30h a 12.30h i 
de 16h a 17h al local de l’Associació)
· Pilates (divendres de 15.30h a 16.30h a la 
Sala Polivalent)
Organitza: Associació de Dones de 
Masquefa

Del 8 al 18 de març
Exposició de treballs de 
l’Associació de Dones de 
Masquefa
A la biblioteca. Organitza: Associació de 
Dones de Masquefa
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Masquefa va celebrar el dissabte 15 
de gener la benedicció d’animals de 
companyia amb motiu de les festes 
de Sant Antoni Abat (17 de gener). La 
celebració la va organitzar el vilatà 
Salvador Santacana, amb la col·laboració 
de la parròquia de Sant Pere. Masquefins 
i masquefines de totes les edats van 

reunir-se a la plaça de l’Església perquè 
el mossèn els beneís les seves mascotes: 
gossos, gats, tortugues, conills, peixos... 
Aquesta és la segona vegada que 
s’organitza la benedicció dels animals de 
companyia, una tradició que antigament 
havia estat molt arrelada a la vila. Ara, 
Salvador Santacana la vol recuperar.

Concurs de Fotografia Vila de Masquefa
La regidoria de Cultura convoca un concurs 
de fotografia sobre la vila de Masquefa. Es 
tracta d’una iniciativa que ja s’havia dut a 
terme fa anys i que ara l’Ajuntament vol 
recuperar Aquest concurs de fotografia 
és una acció emmarcada en el Projecte 
Educatiu de Vila, que té entre els seus 
objectius treballar i fomentar el sentiment 
de pertinença.

Participants: el concurs està obert 
a totes les persones afeccionades a la 
fotografia que vulguin presentar-hi els seus 
treballs. 

Temàtica: les fotografies hauran de 
ser exclusivament del terme municipal 
de Masquefa i podran mostrar qualsevol 
aspecte relacionat amb el seu paisatge 
(natural, rural o urbà), la seva cultura, 
festes, folklore i tradicions, monuments, 

gastronomia, oficis, artesania i oci.

Termini: els treballs s’hauran de 
presentar del 18 al 30 d’abril de 2011. No 
s’admetran fotografies passada la data del 
30 d’abril.

Presentació: la mida de les fotografies 
necessàriament serà de 15 x 20 centímetres 

la imatge completa, sense reforçar. Es 
poden presentar indistintament en color, 
blanc i negre o qualsevol altra tècnica. 
Cada autor podrà presentar un màxim de 
2 obres fetes durant aquest any 2011.

Identificació: darrere de cada fotografia 
hi constarà el pseudònim de l’autor, el lloc i 
la data en què ha estat feta. A banda, en un 
sobre tancat, s’hi consignarà el pseudònim, 
nom complert i adreça i telèfon de l’autor.

Tramesa: les fotografies s’hauran de 
lliurar a mà o per correu a la recepció de 
l’Ajuntament (C/ Major, 93) o a l’Àrea de 
Serveis Personals (C/ Crehueta, 33).
Hi haurà premis a les tres millors 
fotografies. Tots els treballs presentats 
al concurs s’exposaran a la Biblioteca 
Municipal al maig, coincidint amb la Festa 
Major Petita de Sant Isidre.  

La família Rojo ‘torna a casa’
Emotiva visita a La Fàbrica, avui convertida en un modern complex d’equipaments i serveis

Tres generacions de la família Rojo, 
encapçalades pel senyor Ricard Rojo, fill 
d’un dels dos germans que van fundar 
la històrica fàbrica, van ser el 23 de 
gener a Masquefa, on van poder visitar 
aquestes emblemàtiques instal·lacions 
anys després. La família Rojo va ser a 
la nostra vila precisament el dia que 
s’inaugurava la nova Biblioteca Municipal 
en una de les naus de La Fàbrica. 
La nissaga Rojo va quedar gratament 
sorpresa i emocionada en comprovar 
com el projecte industrial que van 
iniciar els seus avantpassats avui ha 
estat reconvertit en un gran i modern 
complex d’equipaments i serveis que 
compleix una important funció social, 
i com la família i la fàbrica ha quedat 
lligada per sempre a la història de 
Masquefa.

La família Rojo, que va ser rebuda per 
les autoritats locals i els tècnics de 
l’Ajuntament, va fer un recorregut per 
La Fàbrica seguint cronològicament les 
fases de construcció. Primer va poder 
descobrir com la Nau A s’ha convertit 
en l’escenari principal de la cultura de la 
vila: la  Sala Polivalent. En aquest espai la 
família va veure un recull fotogràfic de 

la fàbrica. Els Rojo van visitar després  
l’ampliació feta a La Fàbrica durant 
la guerra civil, que ara acull la nova 
Biblioteca Municipal. I, finalment, van 
dirigir-se a l’antiga nau dels banys, actual 
seu del Centre Tecnològic Comunitari. 
Al CTC van veure l’audiovisual que 
recull la història de La Fàbrica i la seva 
reconversió.

Benedicció dels animals de companyia

NOTÍCIES



MASQUEFA batega     11

L’Espai Familiar és un servei destinat a 
les famílies amb infants de 0 a 3 anys que 
els ofereix un temps i un lloc exclusiu 
de dedicació mútua on poder jugar, 
relacionar-se, mirar-se, acaronar-se... 
tot compartint amb d’altres famílies un 
moment vital de les seves vides: la criança.
És possible que moltes famílies se sentin 
soles i aïllades quan arriba una criatura a 
casa. L’Espai Familiar és una iniciativa que 
afavoreix la trobada entre famílies per 
tal de compartir vivències, necessitats i 
angoixes semblants, acompanyades de 
dues professionals de l’educació:“Creiem 
que les mares i els pares són els primers 
educadors i posem un espai a la seva 
disposició per a que, partint del seu propi 
saber fer, puguin anar adquirint noves eines 
i recursos que enriqueixin la seva funció”, 
expliquen les professionals. 

Què fem a l’espai familiar?
Ens trobem
Primer de tot l’Espai Familiar és un espai 
de trobada on:
• Diversos infants es troben en un lloc 

preparat per a les seves necessitats 
de desenvolupament, un lloc on 
poden jugar i relacionar-se amb 
altres infants, altres adults i amb el 
seu pare/mare.

• Diversos adults es troben per a 
compartir moments de joc amb el 
seu fill i altres famílies, però també 
per a compartir tot allò que com 
a pare/mare pensen, dubten, els 
il·lusiona o els preocupa.

Juguem
Partim de diferents propostes lúdiques 
que alimenten la relació mare/pare amb el 
seu fill i la interacció d’aquest amb l’espai, 
els materials i els altres
• Cantem cançons infantils i jocs de 

falda
• Experimentem amb materials 

diversos: farina, iogurt...
• Fem massatges, contes i cançons
• Escoltem música i ballem
• Juguem, juguem i juguem

Conversem
Després de l’espai de joc conversem 
sobre les nostres vivències, parlem 
d’algun tema relacionat amb el joc o 
d’un tema proposat per les famílies. En 
ocasions comptem amb la presència 
d’especialistes. Tractem temes com ara:
• El son (“es desperta a mitja nit”, “no 

vol dormir sol”, “què passa si dorm 
amb nosaltres?” ...)

• L’alimentació (“s’ho menja tot”, “li 
canto cançons mentre menja” ...)

• Les possibilitats d’escolarització 
(“jo el portaré a la llar d’infants”, “jo 
estaré a casa amb ell fins que pugui, 
però vull que es relacioni amb altres 
nens, com ho puc fer?” ...)

• El desenvolupament motriu (“encara 
no camina”, “és normal que gategi 
enrere?” ...)

• Les rabietes (“quan li dic que no, 
marxa corrent”, “no em fa cas”...)

Què diuen les famílies?
Les famílies ens diuen que, per a elles, 
l’Espai Familiar és:

• “Un lloc on trobar-nos (el meu fill 
i jo) amb altres persones i nens/
es per aprendre a jugar, educar i 
estar amb ells respectant el seu 
desenvolupament”

• “Un lloc on aprendre a gaudir 
dels fills, compartir experiències i 

conèixer gent”
• “Un lloc on el meu nen es pot 

socialitzar amb més nens i compartir 
amb els pares les experiències que 
vivim amb ells”

• “Llibertat de moviment per als nens i 
nenes, compartit amb els pares”.

En definitiva l’Espai Familiar és un espai 
per passar-nos-ho bé plegats, compartir 
la criança i l'educació amb altres famílies i 
créixer junts en aquest camí.

Quan?
• Dimarts de 15h a 17h: Espai Nadons
• Dimecres de 15h a 17h: Espai Menuts

On?
Sala ‘La Bàscula’ (Recinte Rogelio Rojo) 

Quant?
15 euros al mes.

Informació i inscripcions
Llar d’Infants la Baldufa
(C/Rogelio Rojo, 30. 937725011)

Enllaços recomanats
http://www.crianzanatural.com/
http://www.criarconelcorazon.org/
http://quetzal.cat/

L’equip de l’Espai Familiar

L’ESPAI FAMILIAR:
Un lloc on relacionar-se,
aprendre i compartir

ACTUALITAT
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ACTUALITAT

I ARA ... QUÈ ESTUDIO? DE QUÈ TREBALLO?
Què puc estudiar? De què puc treballar? Els joves entre 16 i 25 anys trobaran les respostes 
a aquestes preguntes en la cinquena edició de la Setmana de l’escola a la feina de Masquefa, que 
tindrà lloc del 10 al 18 de març.  Diverses xerrades i tallers, i una mostra, Fira Futur, els orientaran 
per a descobrir les sortides formatives i professionals que existeixen en el nostre entorn.  
Però la iniciativa va més enllà i no se cenyeix només als joves: totes les persones que volen formar-se 
per a millorar professionalment o trobar una feina hi coneixeran també interessants propostes

Una de les activitats més destacades de la Setmana de l’Escola a 
la Feina tornarà a ser Fira Futur, el certamen que s’ha convertit 
en el gran aparador de les sortides formatives i professionals que 
existeixen en el territori d’influència de Masquefa i l’Anoia Sud. 
Els dies 16, 17 i 18 de març una vintena de centres de formació 
diversa (instituts, universitats, acadèmies i serveis d’ocupació, 
entre altres) instal·laran les seves parades a la Sala Polivalent del 
Recinte Rogelio Rojo, on donaran a conèixer les seves propostes 
formatives i professionals i atendran de manera personalitzada 
les consultes dels visitants. El saló va batre l’any passat rècord de 
visites, amb 650.
Els que aquest any el trepitgin hi trobaran àmplia informació sobre 
batxillerat, cicles formatius, estudis universitaris, proves d’accés, 
idiomes, formació per a l’ocupació, formació en Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació o l’accés a diferents cossos de 
seguretat, entre altres. 
A més dels joves i els seus familiars, Fira Futur serà també de gran 
utilitat per a les persones que volen formar-se permanentment 
o que veuen en la formació la clau per a afrontar amb millors 
garanties la recerca de feina o la millora de l’actual lloc de treball. 
Sensible a l’actual situació de crisi econòmica, el saló recollirà 
múltiples i interessants propostes formatives en aquest sentit.
Fira Futur s’inaugurarà el dimecres 16, jornada dedicada als 
professionals. Els dos dies següents obrirà portes al públic en 
general: dijous, al matí i a la tarda, i divendres, al matí. 
Fira Futur comptarà amb la presència d'orientadors.

La Setmana de l’escola a la feina tornarà 
a orientar els joves en una decisió vital: el 

seu futur formatiu i professional 

Fira Futur també donarà respostes a les 
persones que veuen en la formació la clau 

per accedir al món del treball
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I ARA ... QUÈ ESTUDIO? DE QUÈ TREBALLO? V SETMANA DE L’ESCOLA 
A LA FEINA

Del 10 al 18 de març de 2011

Dijous 10 de març
Taller  ‘Com presentar-se a unes oposicions?’
Horari: 10-12h
Lloc: CTC
Inscripcions: CTC (fins el dia abans)

Divendres 11 de març
Xerrada per als alumnes de la SI Masquefa
‘El món laboral’
Horari: 10-11h
Lloc: SI Masquefa

PIDCES temàtic Fira Futur
Horari: 11-11.30h
Espai: SI Masquefa

Dilluns 14 de març
Taller
‘Vull obrir una empresa, per on començo?’
Horari: 10-12h
Lloc: CTC
Inscripcions: CTC (fins el dia abans)

Dimarts 15 de març
Xerrada
‘Quina formació puc fer al meu municipi?’
Horari: 10-12h
Lloc: CTC
Inscripcions: CTC (fins el dia abans)

Taller
‘Com puc millorar el meu currículum?’
Horari: 10-12h
Lloc: CTC
Inscripcions: CTC (fins el dia abans)

Dimecres 16 de març
Inauguració per a professionals de la V Fira 
Futur
Mostra de recursos educatius i laborals del territori. 
Informació sobre batxillerat, PQPI, CFGM i CFGS, 
Formació Ocupacional, Proves d’accés, serveis d’ocupació, 
universitats...  Horari: 11 a 13.30h
Espai firal: Sala Polivalent la Fàbrica (Recinte Rogelio Rojo)

Dijous 17 de març
Fira Futur (obert al públic)
Horari: 10 a 13h i 17 a 20h
Espai firal: Sala Polivalent la Fàbrica (Recinte Rogelio Rojo)

Divendres 18 de març
Fira Futur (obert al públic)
Horari: 10 a 13h
Espai firal: Sala Polivalent la Fàbrica (Recinte Rogelio Rojo)

TREBALL EN XARXA

La Setmana de l’escola a la feina i Fira Futur les organitza 
l’Ajuntament de Masquefa amb el suport de la Diputació 
de Barcelona. Ambdues iniciatives són possibles gràcies 
als esforços conjunts de la Xarxa TET Anoia Sud, 
integrada per tots els agents que intervenen en el procés 
de transició de l’escola al món del treball dels municipis 
de Masquefa, Piera, Capellades, Els Hostalets de Pierola, 
Cabrera d’Anoia, la Pobla de Claramunt, Vallbona d’Anoia 
i la Torre de Claramunt.

GUIA INFORMATIVA 

Tal i com ja es va fer en les edicions anteriors, amb motiu 
de la Setmana de l’escola a la feina i Fira Futur es tornarà 
a editar la Guia de recursos educatius i laborals del 
territori, que ha estat ampliada i actualitzada. La guia  es 
repartirà en els municipis que formen part de la Xarxa 
TET Anoia Sud i també es podrà consultar a la pàgina 
web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat)
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NOTÍCIES

L’Ajuntament renova la 
senyalització viària horitzontal

Fira de la Infància i la Joventut: 
participa-hi!

L’Ajuntament ja treballa en la setena Fira de la Infància i la 
Joventut, que es farà el 4 de juny. La fira és un projecte compartit 
d’entitats, comerços, empreses i Ajuntament per oferir tot 
un dia d’activitats educatives i de lleure a infants i joves. És 
també un aparador per mostrar les activitats que entitats 
i institucions organitzen per als nostres infants i joves. La 
iniciativa requereix de la participació de les empreses i entitats. 
Les que hi vulguin col·laborar poden omplir la fitxa que se’ls ha 
fet arribar (indicant-hi el tipus de col·laboració que volen fer) 
i enviar-la, abans del 15 de març, a l’Àrea de Serveis Personals  
(C/ Creuheta, 33) o a pevmasquefa@masquefa.net. La fitxa 
també es pot descarregar a www.masquefa.cat . Un any més, 
la fira vol sensibilitzar sobre els drets i deures de l’infant, i per 
extensió dels ciutadans i ciutadanes. La temàtica escollida és ‘El 
dret a la llibertat d’ expressió i el deure a comprometre’ns a dir la 
nostra i a respectar els acords que  hem pres’. 

Com estalviar a la cuina 
i aprofitar-ho tot

Una vintena de masquefins i masquefines van participar 
als tallers gratuïts de cuina que es van fer en el marc de la 
campanya ‘Recicla’t a la cuina; aprofitem-ho tot’. Van aprendre 
a cuinar aprofitant el menjar i generant el mínim de residus. 
També van  aportar les seves pròpies receptes de cuina 
econòmica i de baix impacte ambiental, i van tastar alguns 
plats que alguns d’ells havien preparat a casa. A més, se’ls va 
ensenyar a reciclar sobrant de menjar per a d’altres usos. Així, 
per exemple, se’ls va explicar com convertir un codony en 
un ambientador natural per als armaris. La campanya continua 
recollint receptes de tots els anoiencs i anoienques, amb les 
quals es farà un llibre de cuina de l’Anoia. Podeu enviar-les a 
reciclatalacuina@anoia.cat o entrar a www.reciclatalacuina.cat i 
deixar-hi la recepta També es poden enviar mitjançant twitter 
i facebook. Entre totes les receptes se sortejarà un lot de 
productes de la terra.

‘Life in a day’, de Masquefa  
a tot el món

La Sala Polivalent es va omplir el 28 de gener de curiosos que 
van voler veure l’estrena en directe de la pel·lícula ‘Life in a day’ 
per a tot Europa mitjançant Youtube. Produïda i dirigida per 
dos primeres espases del cinema mundial, Ridley Scott i Kevin 
Macdonald, ‘Life in a day’ inclou dos vídeos gravats pel masquefí 
Daniel Mas durant la Festa Major: un reportatge del correfoc i 
un altre del ball del Drac Bufut. La projecció d’aquestes vibrants 
i espectaculars imatges, amb festa, dansa, foc, música i llum, han 
contribuït a promocionar arreu del món la nostra vila i una de 
les nostres tradicions més arrelades, els diables i els correfocs. La 
projecció va comptar amb la presència de l’autor dels vídeos i de 
la Colla de Diables Pixafocs i Gagaspurnes.

L’Ajuntament ha tornat a repintar aquestes darreres 
setmanes la senyalització del paviment viari de diversos 
carrers. Aquesta és una actuació que el Consistori duu a 
terme regularment amb l’objectiu de substituir la pintura 
que es va degradant amb el pas del temps i mantenir la 
senyalització horitzontal del municipi en les millors 
condicions. D’aquesta manera es contribueix a garantir la 
seguretat dels conductors i els vianants i a millorar l’ordre 
de la circulació. En aquesta ocasió l’empresa especialitzada 
que s’encarrega d’aquesta tasca ha repintat diversos passos 
de vianants, aparcaments i senyals horitzontals de límits de 
velocitat, entre altres.
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NOTÍCIES

A finals d’aquest mes de març està previst que s’acabi la 
construcció dels vestidors del nou camp de futbol. Les obres 
han consistit en la construcció d’un edifici de dues plantes i 
de gairebé 1.200 metres quadrats. L’equipament disposa de 
dos vestidors de grup de 55 metres quadrats cadascuns, 2 
vestidors també de grup de 40 m2, 3 vestidors per als àrbitres 
i tècnics de 12 m2, 2 serveis per al públic, 1 infermeria i 1 
magatzem. Al camp també s’hi ha fet un nou bar.

Els nous vestidors complementen la construcció del nou 
camp de futbol de gespa artificial, en funcionament des de 
ja fa mesos. Amb aquestes noves instal·lacions el futbol 
masquefí ha guanyat un equipament de primer ordre on dur a 
terme els seus entrenaments i competicions.  La construcció 
del camp de futbol de gespa artificial i dels nous vestidors 
s’ha finançat pràcticament en la seva totalitat gràcies a les 
subvencions que l’Ajuntament ha rebut del govern de Madrid.

Els nous vestidors del camp de futbol, a la recta final

Presentació pública del projecte del nou pavelló i la piscina coberta

L’Ajuntament ja ha finalitzat el projecte del nou pavelló 
poliesportiu i la piscina coberta. El Consistori convoca 
tots els clubs esportius i les entitats en general a l’acte de 
presentació del projecte, que es farà el dimarts 1 de març, 
a les 8 de la tarda al CTC. En aquesta sessió informativa 
els clubs i entitats podran conèixer de primera mà com 
seran aquestes noves instal·lacions i fer també les seves 
propostes. La redacció del projecte l’ha finançat íntegrament 
la Diputació de Barcelona. A més, l’Ajuntament negociarà 
més subvencions amb la Diputació i la Generalitat per a la 
futura execució de l’obra. Igual que s’ha fet amb el camp de 

futbol, l’actuació es durà a terme en diverses fases.

Descomptes per a la piscina de Martorell
Mentre la piscina coberta no sigui una realitat, els masquefins 
i masquefines ja poden beneficiar-se de descomptes en el 
preu de l’entrada a la piscina coberta de Martorell, gràcies 
al conveni que l’Ajuntament de Masquefa ha signat amb 
el consistori martorellenc. Aquestes bonificacions les 
subvenciona l’Ajuntament de Masquefa, que també està 
negociant amb el de Sant Esteve Sesrovires descomptes en 
les entrades a la seva piscina.
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Masquefa va acollir el 13 de gener la 
sisena jornada dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya (Consell del Penedès) de 
futbol 7. Hi van prendre part dotze equips 
de categoria prebenjamí, entre aquests 
l’amfitrió, el Club Virolai Centre Esportiu 
de Masquefa, que va tenir una destacada 
actuació. 
Els més de setanta infants de 6, 7 i 8 
anys que van disputar el sis partits van 
demostrar la seva habilitat amb la pilota 
davant els nombrosos afeccionats que van 

omplir el nou camp de futbol de gespa 
artificial. La jornada es va convertir en una 
autèntica festa esportiva.
Els equips participants van ser Hortonenc 
(A i B), Fundació Atlètic Vilafranca, La 
Granada, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Elíes, 
FB Mascatarro, EEM Mediona, Sant Ramon, 
Pla del Penedès i EEM Gelida, a més del 
Virolai Masquefa.  
Els afeccionats també van poder seguir 
les evolucions dels més menuts del Virolai, 
ja que un equip format per nens de 3 a 

6 anys va disputar un amistós davant el 
Mascatarro.
Abans de la celebració d’aquesta jornada, 
l’equip prebenjamí del Club Virolai Centre 
Esportiu de Masquefa havia disputat dos 
partits amistosos davant rivals de gran 
renom. El 31 de gener es va enfrontar al 
RCD Espanyol a la Ciutat Esportiva de Sant 
Adrià, i l’1 de febrer va jugar davant el FC 
Barcelona a Sant Joan Despí. Els nens van 
poder fotografiar-se amb un autèntic crack, 
el futbolista del primer equip Bojan Krkic.

NOTÍCIES

El Campionat Slot Català arriba per 
tercer any consecutiu a Masquefa. Es 
tracta del campionat d’slot de proximitat 
que organitzen els clubs de Sant Esteve 
Sesrovires, Castellví de Rosanes, Hostalets 
de Pierola i Masquefa. Així, Masquefa Slot 
organitza per al dies 18 i 19 de març 
la tercera cursa puntuable d’aquesta 
competició. La prova es disputarà a la 
Zona Lliure, al Recinte Rogelio Rojo.
La cursa es correrà sobre superfície bruta. 
La prova no presenta cap canvi substancial 
respecte a l’edició anterior, a excepció 
d’una reorganització de les categories. Pel 
que fa a les categories 1/24 no hi ha canvis 
i continuen les de WRC, N-GT i Clàssics 

C1 i C2. Pel que respecta a les categories 
1/32 sí que hi ha novetats, i aquesta vegada 
són les següents: S-GT S-Rally, N, Dames i 
Infantil. Per a més informació i inscripcions: 
www.slotcatala.com.

Gran lliçó de futbol ... dels més petits
Masquefa, seu dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya de futbol 7

L’Ajuntament de Masquefa continua fent 
millores a les instal·lacions esportives de 
la vila. A les importants reformes fetes 
al pavelló s’hi suma ara la instal·lació 
de noves porteries a la pista exterior 
del poliesportiu. L’actuació ha comptat 
amb una subvenció de la Diputació de 
Barcelona.

El Campionat Slot Català torna a visitar Masquefa

Noves porteries a la pista exterior del poliesportiu

Campionat Slot  
Català

Divendres 18 de març

21.30h: parc tancat

21.55h: cotxe zero

Dissabte 19 de març

16.00h: parc tancat

16.25h: cotxe zero



El Casal de Joves de Masquefa ja és una realitat. El nou 
equipament, una antiga reivindicació del col·lectiu juvenil, 
entrarà en funcionament aquest mes de març.  El dia 19 
se’n farà la inauguració. Tots i totes podrem visitar les 
noves instal·lacions en una jornada de portes obertes. També hi 
haurà activitats i tallers perquè el Casal 

comenci a entrar en calor. I una sorpresa que no deixarà ningú 
indiferent.
La inauguració començarà a 2/4 de 7 de la tarda amb els 
parlaments de les autoritats, que donaran pas a un esdeveniment 
sorpresa. Després, el Casal obrirà de bat a bat les seves portes 
perquè els masquefins i masquefines el trepitgem per primera 
vegada i coneguem les seves modernes i funcionals dependències. 
A l’interior ens esperaran activitats i tallers de grafits, henna, 
trenes africanes, maquillatge o còctels saludables, entre altres. 
També s’hi projectarà un audiovisual sobre el projecte, que ha 
reconvertit aquest espai de l’antiga Fàbrica Rogelio Rojo en el 
nou Casal. De fet, amb aquest nou equipament Masquefa guanya 
un espai per als joves a la vegada que continua rehabilitant 
aquesta històrica i emblemàtica fàbrica i consolidant-la com el 
gran complex de serveis als vilatans. La Rojo també acull la Sala 
Polivalent, el Centre Tecnològic Comunitari i la nova Biblioteca.
El nou Casal de Joves és un equipament de qualitat que 
permetrà ampliar l’oferta de serveis i activitats adreçades als 

joves, i oferir-los una programació àmplia, estable i diversificada. 
Es tracta d’un espai de lleure, oci, serveis i també formació per 
als joves i adolescents.
Els mateixos joves estan contribuint a definir els usos i la 
gestió del nou Casal, gràcies al procés participatiu que ha 
impulsat l’Ajuntament per a recollir les seves idees, propostes i 
suggeriments.
El Casal disposa de gairebé 300 metres quadrats, distribuïts 

en planta baixa i un altell. A la planta baixa hi ha una gran sala 
polivalent, de 90 m2, per a activitats diverses; un espai de 32 
m2 destinat a taller, un magatzem, una altra sala de 21 m2 i un 
espai de 25 m2 que acollirà les noves dependències del Punt 
d’Informació Juvenil. L’altell l’ocupen tres despatxos, d’uns 18 
m2 cadascun, i una sala polivalent de 45 m2. El nou Casal de 
Joves s’ha finançat íntegrament amb ajuts i subvencions que 
l’Ajuntament ha aconseguit d’altres administracions: 300.000 
euros aconseguits del govern de Madrid, 89.000 euros d’una 
subvenció de la Diputació de Barcelona i 8.500 euros d’un ajut 
de la Generalitat de Catalunya.

L’equipament permetrà ampliar l’oferta de 
lleure, oci, serveis i formació per a joves i 
adolescents, i oferir-los una programació 

àmplia, estable i diversificada

EL 19 DE MARÇ  

S’INAUGURA EL

CASAL DE JOVES



Agenda del PIDCES

La commemoració del Dia 
contra la violència envers 
les dones i la celebració de 
Fira Futur i de l'obertura del 
nou Casal de Joves centren 
l’agenda d’activitats del 
PIDCES d’aquets mes de març.
• 4 de març: ‘Els drets de 

les dones’
• 11 de març: Informació 

prèvia sobre el 
desenvolupament de Fira 
Futur

• 18 de març: Fira Futur
• 25 de març: ‘Combat la 

violència de gènere’

El Rei Carnestoltes tornarà a portar la disbauxa a Masquefa el 
dissabte 12 de març. Ell serà el gran protagonista d’una festa, el 
Carnaval, que els darrers anys ha batut rècords de participació a 
la vila. En la darrera edició més de 20 comparses i mig miler de 
persones van apuntar-se a la rua i van sortir al carrer amb ganes, 
moltes ganes, de gresca.
Per fomentar la participació en la rua s’estableixen dues categories 
(grups de menys de 20 integrants i grups de més de 20). 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.
El Carnaval d’aquest 2011 arriba amb canvis que contribuiran 
a millorar la festa. 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.
D’altra banda, per fer un jurat més equitatiu, cada una de les 
comparses participants haurà de designar obligatòriament un 
representant que formarà part del jurat. Cada representant haurà 
d’avaluar totes les comparses participants, excepte la comparsa a 
la qual representa. Aquest mateix jurat decidirà els guanyadors del 
concurs de comerços, que es farà del 10 al 12 de març. El concurs 
té dues categories: per als establiments que vulguin decorar 
l’aparador i per als que guarneixin tot l’establiment.

CARNESTOLTES 

TRUCA A LA PORTA

A més de la rua i el concurs d’aparadors, la Festa de Carnaval 
inclourà el transgressor pregó del Rei Carnestoltes, una festa de 
tarda i una festa de disfresses nocturna.
+ info i bases a  www.masquefa.cat

NO POTS FALTAR-HI!
Fins al 4 de març es poden fer les inscripcions per a la rua 
del Carnaval. Són gratuïtes i les entitats i grups les poden fer 
a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament, a la Torre dels 
Lleons (C/ Crehueta, 33 – 93 772 78 36) de dilluns a divendres 
als matins. També s’hi poden apuntar 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.

‘QUE SÍ VIDA’, 
TEATRE PER A 
SENSIBILITZAR
80 alumnes de tercer curs d’ESO van gaudir 
el 9 de febrer de la representació de l’obra de 
teatre ‘Que sí vida’, a càrrec de la Companyia 
Teatracció. Aquest esdeveniment forma part 
de les accions que la regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Masquefa porta a terme amb els 
alumnes de la Secció d’Institut de Masquefa.
‘Què sí vida’ és una eina educativa molt eficaç 
per treballar amb els joves  la prevenció del VIH/
sida i de les infeccions de transmissió sexual. 
Mitjançant aquest espectacle també els joves 
veuen reflectits temes que els són molt propers 
en el seu dia a dia, com ara la sexualitat i la 
negociació afectiva i la prevenció d’embarassos 
no desitjats, entre altres.



Agenda

CULTURA  
I FESTES

 � CAFÈS AMB 
HISTÒRIA

1ª sessió
‘La vida quotidiana de la dona en la 
història’
Dissabte 5 de març
A les 17h a la Biblioteca Municipal

2a sessió 
‘Els drets civils de la dona a través de 
la història’
Dissabte 26 de març
A les 17h a la Biblioteca Municipal

 � BALLS POPULARS

Diumenge 6 de març
Amb el Duo Amor
A les 18h a la Sala Polivalent del 
Recinte Rogelio Rojo
Preu: 2€

Diumenge 13 de març
Amb el Grup Choffers
A les 18h a la Sala Polivalent del 
Recinte Rogelio Rojo
Preu: 2€

 � DIA INTERNACIONAL 
DE LA DONA

Del 5 al 26 de març
(Consulteu tot el programa a la 
pàgina 9)

 � SANT JOSEP

Diumenge 20 de març
XIV Mostra i degustació de crema 
catalana
A les 18 h
A la plaça de l’Estació
Organitza: l’Alzinar Societat 
Recreativa i Cultural
Col·labora: Ajuntament de Masquefa

CURSOS I  
TALLERS

 � TIC

Aprèn a navegar per 
Internet

Març ‘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 febrer i podria haver-se modificat.

Del 6 d’abril al 6 de juny
Dilluns i dimecres de 17:30 a 19h
Inscripcions: fins al 30 de març

Del 8 d’abril al 8 de juny
Dimecres i divendres de 10h a 
11.30h
Inscripcions: fins al 30 de març

Iniciació al full de càlcul
Del 8 d’abril al 8 de juny
Dimecres i divendres d’11.30h a 13h
Inscripcions: fins al 30 de març

Presentació de continguts 
amb Power Point
Del 7 d’abril al 7 de juny
Dimarts i dijous de 17:30 a 19h
Inscripcions: fins al 30 de març

Processador de text
Del 6 d’abril al 6 de juny
Dilluns i dimecres de 19:30 a 21h
Inscripcions: fins al 30 de març

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

 � LLENGÜES

Anglès nivell 
pre-intermediate
Dilluns i dimecres de 19.30h a 21h
Places lliures

 � CONEIXEMENTS DE 
BASE I ACCESSOS AL 
SISTEMA EDUCATIU

Curs de neolectura
Fins al 22 de juny 
Dimarts i dijous de 17:30 a 19h
Places lliures

 � FORMACIÓ PER 
A L’OCUPACIÓ

Curs de manipulació 
d’aliments
Dimecres 9 de març de 10 a 13h
Inscripcions: fins al 2 de març

Taller ‘Com presentar-se a 
unes oposicions’
Dijous 10 de març de 10h a 12h
Inscripcions: fins al 9 de març 
Preu: Subvencionat

Taller ‘L’entrevista de feina’
Dijous 31 de març
Inscripcions: fins al 30 de març 
Preu: Subvencionat

ESPORTS

 � CLUB PETANCA 
MASQUEFA

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

 � CLUB BÀSQUET 
MASQUEFA

05/març – 16h
Grup 1 Sots 21 B Masc. Niv. B
CB MASQUEFA B – ESCOLA PIA 
IGUALADA

05/març – 17.30h
Grup 1 Sots 21 A Masc. Niv. B
CB MASQUEFA A – UE 
CAPELLADES

06/març – 09h
Grup 1 Competició C.T. Mini Masc. 
Regular Nivell D
CB MASQUEFA-MIXTE – CBSAB 
NEGRE

06/març – 10.30h
Grup 03 Júnior Masc. Niv. C
CB MASQUEFA – CB VILA DE 
MONTORNES

12/març – 16h
Grup 1 Sots 21 B Masc. Niv. B
CB MASQUEFA B – CASINO DEL 
CENTRE A

12/març – 19h
Grup 04 Sèniors 3a Masc.
CB MASQUEFA – LA SALLE 
MANRESA B

19/març – 17.30h
Grup 1 Sots 21 A Masc. Niv. B
CB MASQUEFA A – CB 
MASQUEFA B

20/març – 10.30h
Grup 03 Júnior Masc. Niv. C
CB MASQUEFA – CB LLINARS
26/març – 1600h
Grup 1 Sots 21 B Masc. Niv. B
CB MASQUEFA B – AE CERVELLO

26/març – 17.30h
Grup 1 Sots 21 A Masc. Niv. B
CB MASQUEFA A – AE CERVELLO

26/març – 19h
Grup 04 Sèniors 3a Masculí
CB MASQUEFA – CB 
VILATORRADA A

 � CLUB PATÍ 
MASQUEFA 

05/març – 09h
PreBenj, Camp. BCN PB C
CP MASQUEFA B – CP 
VILAFRANCA

05/març – 10h
PreBenj. Camp. BCN PB E
C.P. MASQUEFA B – CP 
VOLTREGA

05/març – 11h
Júnior FB
CP MASQUEFA C – 
CERDANYOLA CH

05/març – 12.30h
Benj. B Camp. BCN B 4
CP MASQUEFA A – CH 
NARVACLES

05/març – 13.30h
Benj. A Camp. BCN B E
CP MASQUEFA A – HC 
CASTELLAR

05/març – 14.30h
Infantil F7
CP MASQUEFA C – CP 
VILANOVA

11/març – 21.45h
Sèniors 1a Catalana Grup A
CP MASQUEFA – CE NOIA 
FREIX.

12/març – 10h
PreBenj. Camp. BCN PB E
CP MASQUEFA B – MOLLET 
HC

12/març – 11h
PreBenj. Camp. BCN PB C
CP MASQUEFA B – CP 
CONGRÉS

12/març – 12h
Benj. A Camp. BCN B E
CP MASQUEFA A – CP RODA

12/març – 13h
Júnior FB
CP MASQUEFA A –CALAFELL CP

12/març – 15.30h
Infantil F7
CP MASQUEFA C – CP SITGES

18/març – 21.45h
Sèniors 1a Catalana Grup A
CP MASQUEFA – BELL-LLOC



Agenda esportiva
19/març – 10h
Benj. C Camp. BCN B D
CP MASQUEFA C – HC SANT JUST

19/març – 11h
Aleví F9
CP MASQUEFA C – CH CASTELLET

05/març – 12h
Benjamí B Camp. BCN B 4
CP MASQUEFA A – RIBES CP

19/març – 13h
PreBenj. Camp. BCN  PB C
CP MASQUEFA B – CE 
TORRELAVIT

26/març – 10h
PreBenj. Camp. BCN PB E
CP MASQUEFA B – HC SENTMENAT

26/març – 11h
PreBenj. Camp. BCN PB C
CP MASQUEFA B – VILASSAR

26/març – 12h
Benj. C Camp. BCN  B D
CP MASQUEFA C – CH CALDES 
RECAM

26/març – 14h
Júnior FB
CP MASQUEFA A – HC SENTMENAT

26/març – 15.30h
Infantil F7
CP MASQUEFA C – REUS 
DEPORTIU

 � FC MASQUEFA 

12/març – 09.15h
Grup 32 Aleví  4a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – VILANOVA 
DEL CAMÍ A

12/març – 09.30h
Grup 33 Aleví  4a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – ESCOLA F. 
BASE MASQUEFA B

12/març – 10.30h
Grup 14 Prebenj. F-7 Lliga
MASQUEFA FC A – IGUALADA A

12/març – 10.30h
Grup 10 Benj. 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – VILANOVA 
CAMI B 

12/març – 11.30h
Grup 22 Infantil 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – ANOIA A

13/març – 10.30h
Grup 12 Benj. 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – SITGES C

13/març – 12h
Grup 8 2a Territ. Lliga
MASQUEFA FC A– UNION D. 
MALAGA A

26/març – 09.15h
Grup 32 Aleví  4a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – ANOIA B

26/març – 09.30h
Grup 33 Aleví  4a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – QUINTINENC B

26/març – 10.30h
Grup 14 Prebenj. F-7  Lliga
MASQUEFA FC A – ESCOLA F. 
BASE MASQUEFA A

26/març – 10.30h
Grup 10 Benj. 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – SITGES D 

26/març – 11.30h
Grup 22 Infantil 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – LA PALMA 
CERVELLO A

27/març – 10.30h
Grup 12 Benj. 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – ST COLOMA 
QUERALT A

27/març – 12h
Grup 8 2a Territorial Lliga
MASQUEFA FC A – VISTA ALEGRE B

 � ESCOLA DE 
FUTBOL BASE 

12/març – 12h
Grup 14 Prebenj. F-7 Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
CALAF A

13/març – 17h
Grup 31 Juvenil 2a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
PIERA A

19/març – 09.30h
Grup 33 Aleví  4a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
BLANCA SUBUR E

19/març – 11h
Grup 10 Benj.7 3a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
MASQUEFA FC A

19/març – 11h
Grup 12 Benj. 7 3a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
BASE OLERDOLA A 

19/març – 12h
Grup 14 Prebenj. F-7 Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 

ODENA A

19/març – 17h
Grup 2 2a Femení Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
APA POBLE SEC A 

20/març – 12h
Grup 1 2a Femení Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
GARRAF C.D. (RET-1a v) A

26/març – 09.30h
Grup 32 Aleví  4a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
BASE ESPIRALL CF B

27/març – 17h
Grup 31 Juvenil  2a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
STA COLOMA QUERALT A

 � MASQUEFA  
TENNIS TAULA CLUB 

13/març – 11h
MASQUEFA TTC – CTT 
CASTELLDEFELS

27/març – 11h
MASQUEFA TTC – FALCONS 
SABADELL A

 � CLUB CICLISTA 
MASQUEFA

06/març –08.30h – 63 Km 
(Martorell, Les Carpes, Olesa, Aeri, 
Collbató, Esparreguera, Piera i 
Masquefa)

13/març – 08.30h – 65 Km
(Piera, Esparreguera, El Bruc, Coll 
del Bruc, Castellolí, Vallbona, Piera i 
Masquefa)

20/març – 08.30h – 75 Km
(St Sadurní, Els Casots, Avinyonet, 
Olesa de Bonesvalls, Avinyonet, Sant 
Pau d’Ordal, Lavern, St Sadurní i 
Masquefa)

27/març – 08.30h – 75 Km
(Piera, Vallbona, La Pobla, Carme, 
Montbui, Igualada, Vallbona, Piera i 
Masquefa)

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

 � CLUB DE TIR 
ESPORTIU

06/març – 09.30h 
Pistola 9 mm

13/ març – 09.30h 
Campionat de Catalunya 1a fase
Pistola foc central
Inscripció prèvia

26/ març – 09.30h 
Curset Recorreguts Tir
Inscripció prèvia

27/ març – 09.30h 
Bench Rest

 � CLUB 
EXCURSIONISTA 
ANOIA

Dissabte 12 
Sortida en BTT
Via Verda Olot - GironaPer a més 
informació, dirigiu-vos al Club 
Excursionista Anoia, els divendres 
de 19h a 21h, al 93 772 67 20 o 
al carrer Crehueta, 33. També a  
ceanoia@hotmail.com

 � IV CAMPIONAT 
SLOT CATALÀ

Divendres 18 i dissabte 19 de març
A la Zona Lliure (Recinte Rogelio 
Rojo)
3a prova puntuable (superfície bruta)
Categories: 
1/24: WRC, A-NGT, Clàssics C1, 
C2, 1
1/32: SN GT, SN Rally, N, infantil i 
dames

Horaris:
Divendres 18
Parc tancat: 21.30h
Cotxe zero: 21.55h
Dissabte 19
Parc tancat: 16h
Cotxe zero: 16.25h
Inscripcions obligatòries a   
www.slotcatala.com del dilluns  
14 al dijous 17

Preus:
Infantil (5 euros)
1 cotxe (7 euros)
2 cotxes (10 euros)

 � IV CAMPIONAT 
DE CATALUNYA 
D’AUTOCRÒS

Diumenge 27 de març
A les 10h
Al circuit de La Pedrosa
Organitza: Gas a Fons
Col·labora: Ajuntament de Masquefa
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El pessebre vivent

Sincerament, si fa uns mesos em diuen 
que tornaria a organitzar el pessebre 
vivent… no m’ho hagués cregut, però 
allà estava, fent realitat una tradició 
en la que crec i solidaritzant-me amb 
totes aquelles persones que pateixen 
alguna lesió medul·lar o cerebral, ja 
que la recaptació va anar íntegrament 
a la Marató de TV3. El balanç, 
econòmicament, va ser positiu, ja que 
més de cinc-cents euros van engreixar 
la recaptació final de la nostra vila. 
Personalment, puc dir, que tot i 
els mals de cap, decepcions, nervis, 
fred,...  enguany el pessebre vivent de 
Masquefa ha tornat a ser, per tercer 
any, una realitat, i això m’omple de 
satisfacció. Ha estat l’any que menys 
participació hem tingut, però els que 
no em fallen mai allà estaven, i això és 
el balanç positiu que m’enduc.
Sempre aprofito aquesta revista, 
‘Masquefa Batega’, per donar les 
gràcies, perquè una de sola, de persona, 
no fa pessebre. Així que  primer de tot 
us vull agrair l’assistència i el donatiu, 
per petit que fos, a la Marató. També 
vull donar les gràcies de tot cor a tots 
el participants, però voldria fer unes 
mencions especials:
Al Josep Aguilera i la Mª Rosa Olivella. 
(Instal. E. Olivella). Sense Josep i Maria 
no hi ha pessebre; sense ells, jo no 
hagués repetit...
A en Josep Palacio, un ‘megra-crack’ 
on els hi hagi... i sorprenent caganer 
amb barretina;
A la Maite Rueda, perquè encara que 
el seu cap diu “no”, el seu cor li fa dir 
“sí”, i m’acaba sempre ajudant;
A Gas a Fons per la seva implicació 
fent torrades i cremat de rom; 
A la Dora, amb el Grup de Puntaires 
i Lectores;
Al Toni i a la Susanna Parra, per la 
grata sorpresa que sempre és veure’ls, 
i per aparèixer com dos reis màgics;
A la Mila, “posadera” i representant 
del CP Masquefa, amb els 4 joves 
romans (Aleix i 3 amics) que duien 
guardioles;

Al José i Jonathan Merchán, dos bons 
fitxatges, i a la Cerrajería Masquefa 
per les eines i el material deixat per 
ambientar l’escena dels ferrers;
A l’AMPA Masquefa II, per posar 
molta il·lusió i representar l’escena de 
la masia catalana, fent cagar el tió, tot 
i ser poquets;
A les famílies de l’Escola Font del 
Roure, que van decorar i representar 
l’escena dels patges i reis;
A la família Albiol (a tots!, no me’n vull 
deixar cap!), per ser el meu suport i 
els meus comodins a l’hora de figurar. 
I perquè me’ls estimo molt!; 

A la Montse Madaleno i a tota la seva 
‘tropa de pastores i pastorets’;
A en Jordi Obiols (Granja La Pedrosa) 
per portar-nos de nou la palla;
A la família Iglesias, per les gallines; 
I a la família Suárez i Núñez, amb la 
Macarena, l’Iván, l’Edurne, en Pau 
i l’Oriol, que cada any ens porten 
els cavalls, l’ase, les oques ... tots 
aquells animals que fan que els nens 
i nenes gaudeixin encara més de la 
representació. 
Aquest any en el pessebre es va muntar 
un petit mercat, amb paradetes del 
poble, on es podia comprar productes 
ecològics (La Pera); articles de 
comerç just (www.trozosdecultura.
com); artesania feta amb roba i 
imaginació (Artifils), pa artesà (Forn 
Mora); bombons i polvorons (SES 
Masquefa), i també es va degustar 
embotits (Carnisseria MARVI). Vull 

donar les gràcies a tot ells, perquè 
estic convençuda que més enllà del fet 
de fer negoci -que dubto fos el cas- 
la seva participació va ser més per 
integrar-se en la representació, fruir 
de la tarda i omplir l’espai que unia el 
nostre particular Betlem amb la fira 
medieval.
Vull agrair, també, totes aquelles 
famílies que ens van deixar el seu 
garatge i pati per fer un pessebre més 
real i creïble: família Rovira, família 
Moral, família Tomàs, família Ferrer, 
família Matas i família Albiol. 
No voldria acabar aquest escrit sense 
fer menció a tres actes que es van 
organitzar per la Marató i que no van 
tenir la repercussió que haguessin 
merescut. Les actuacions, en aquest 
cap de setmana solidari de:
L’Associació AMIC (músics i intèrprets 
de carrer), amb l’Hugo –i el seu grup-i 
l’Enrico –tenor-.  
El grup de dansa del ventre, al que 
pertany L’Anna (mestra de l’Escola 
Font del Roure), que va actuar a la 
Rogelio Rojo mentre es feia la Marató 
de la sang. 
I la subhasta, realitzada per l’Alzinar, 
amb obres fetes per artistes locals, 
alumnes de l’Associació Missatgers, 
alumnes de dibuix manga, el grup 
de puntaires i la Mònica Fugarolas 
(orfebre). Aquest acte es va fer el matí 
del diumenge, i mercès al Raconet 
Artístic va ser animat i es van recollir 
més calerons.

A tot ells moltíssimes gràcies.
Ara sí, acabo... Sempre he volgut 
escriure un llibre per dedicar-lo a la 
gent que estimo.  Fer un pessebre no 
és el mateix, i estic convençuda que 
no és el millor que he fet mai, però 
voldria recordar-me de l’Enrique i la 
Montse, perquè: m’ho diu el cor, són 
els meus amics, me’ls estimo,... i els he 
trobat a faltar.

Mercè Pascual

L’OPINIÓ DEL LECTOR
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El Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 30, del dissabte 30 de 
gener de 1937, publicà un AVÍS de la 
Junta del Control Sindical 
Econòmic de Catalunya 
que, resumint, diu que 
en compliment del que 
disposa l’art. 5 de l’Ordre 
del Conseller d’Economia 
del 31 d’octubre de 
1936, és publica una 
relació de les empreses 
c o l · l e c t i v i t z a d e s , 
fent constar llurs 
representants legals i 
el Delegat-Interventor 
de la Generalitat en 
aquestes.

Entre dites empreses 
hi figura “Fills de 
Rogeli Rojo, Empresa 
C o l · l e c t i v i t z a d a ” , 
Població: Barcelona, 
De leg a t - I n t e r ven tor : 
Adolf Albero i Costa, 
“Noms i cognoms de 
les persones autoritzades per a signar 
documents bancaris i comercials i 

tots els altres que siguin necessaris 
per a la marxa de l’empresa”: Antoni 
Jové i Solé, Director; Lluis Rojo i 

Grañé i Adolf Albero i Costa; Data de 
legalització: 16-1-37.

De tot això és desprèn que Fills de 
Rogeli Rojo estava legalitzada d’acord 
amb el Decret de Col·lectivitzacions 

d’octubre de 1936 de la 
Generalitat de Catalunya des 
del 16 de gener de 1937, que les 
persones que tenien directament 
control sobre les seves finances 
eren la figura d’un Director, 
del Delegat-Interventor de la 
Generalitat i d’un dels “fills” de 
Rogeli Rojo: Lluis Rojo i Grañé.

Recordem que el Decret de 
Col·lectivitzacions de l’octubre 
de 1936 venia a posar ordre 
a una situació d’ocupació 
d’empreses i autogestió de les 
mateixes que es va desfermar 
arrel del cop d’Estat del 17-18 
de juliol de 1936. Però pel que 
és veu, mesos després Lluis Rojo 
i Grañé figura com una de les 
persones responsables de les 
finances de l’empresa.

Olga Garriga i Santallúcia

Un xic d’història (IV)

La revista Masquefa batega posa a disposició dels 
lectors i lectores una secció on podeu publicar les 
vostres opinions sobre temes de la vila o d’interès 
general, així com idees i suggeriments. Ens podeu 
fer arribar els comentaris personalment a l’Àrea 
de Serveis Personals (C/ Crehueta, 33) o al correu 
electrònic masquefabatega@masquefa.net

• Els escrits s’acompanyaran del nom, l’adreça, el telèfon o el 
correu electrònic de la persona que firma.
• Si el signant forma part d’una entitat i la temàtica que tracta 
està relacionada amb l’entitat, es farà constar.

• Es prega que les cartes no superin les 20 línies d’extensió. 
En cas contrari, la revista Masquefa batega es reserva el dret 
a resumir-les, sempre sense alterar-ne el contingut essencial.
•  Amb la finalitat de fomentar la participació ciutadana, tindran 
prioritat les persones que escriguin per primera vegada.
• Quan el contingut d’una carta requereixi una resposta 
per part de la persona, entitat o institució a la qual es faci 
referència, aquesta es publicarà en el mateix número i amb la 
mateixa extensió.
• No es publicaran les cartes que no siguin respectuoses amb 
les persones i les institucions.

LES VOSTRES OPINIONS
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Terra de pas i bandolers
La vila de Masquefa ha estat un 
punt obligat de pas per la ruta del 
camí reial. Aquest camí comunicava 
la Cort amb Barcelona des del 
S.XIII, i per aquesta raó hi passaven 
viatgers, mercaders, comerciants, 
traginers i nombrosos carregaments 
reials, que sovint portaven diners o 
riqueses. Aquesta situació geogràfica 
estratègica i la crisi econòmica van 
fer augmentar de forma espectacular 
la presència dels bandolers i 
saltejadors de camins pels voltants 
de les nostres contrades a partir del 
S.XVI.
Les condicions nefastes del Camí 
Ral i la presència de bandes de 
delinqüents entre el segles XVI i 
XVII eren motiu de comentaris de 
diversos personatges en les seves 
cròniques. La comitiva de Felip II, que 
va passar per l’Anoia l’any 1585, es 
lamentava, per mitjà del seu escorta 
Henrique Coock, de travessar “...un 
camino muy peligroso porque muchas 
veces venia una cuadrilla de ladrones 
y quitaban a los negociantes sus 
dineros y mercaderías...”. Segurament 
es referia a la banda de Montserrat 
Poch, natural de Vallbona i molt actiu 
entre 1570 i 1578.
L’any 1594, el Camí Ral va 
ser l’escenari d’un cas força 
desagradable. Uns pagesos varen 
trobar un home mort a l’andana, 
ben a prop de Masquefa, a l’actual 
terme de Piera. La documentació 
ens relata l’estat en què varen trobar 
el cos del desafortunat viatger: “dit 
estava degollat per lo coll ab dues o 
tres punyalades que li havien dades y 
en lo cap tenia dos grans narres que 
tots judicarem que ab alguna pedral i 
havien fet dits cops y en la ma dreta 
tenia los dits tallats”
Avisat el batlle es convocà sometent 
i es varen buscar els assassins, que 
en principi eren uns viatgers que 
anaven cap a Montserrat. El batlle 
va enviar cinc homes que van 

trobar els culpables amagats als 
estables del monestir, en possessió 
de la roba i els diners del mort. La 
sentència no va tenir compassió, ja 
que els culpables van ser penjats del 
mercadal i exposats durant uns dies 
al gener de 1595.
Les autoritats locals es van haver 
de mobilitzar contra els saltejadors 
i detingueren, entre altres, els caps 
dels bandolers que actuaven a la 
zona: Bigarrat, Cosconell, Font, 
o el ‘Vacca morta’. Alguns d’ells 

van protagonitzar autèntics cops 
famosos, com el del 1612, quan es 
produeix un saltejament històric: un 
comboi de moneda del rei és assaltat 
pel bandoler Gabriel Torrent de la 
Gaula, ‘Trucafort’, i són robats de 
10.000 a 16.000 escuts. El 1613 Pere 
Barba, ‘El Barbeta’, realitzà també 
robatoris a Montmaneu. I al 1621 
també n’hi hauran a Piera i Masquefa.
La ‘feina’ de bandoler era per no 
tenir gaires escrúpols, ja que a part 
d’activitats com el segretament, 
l’homicidi, l’assalt, les cremes de 
collites, escaramusses o emboscades, 
es dedicaven també a saltejar camins, 
a robatoris, a la falsificació de 
moneda, i a fer de guardaespatlles. 
Les quadrilles d’aquests bandolers 

esdevinguts delinqüents eren 
formades majoritàriament per gent 
del camp; també es compten gent 
d’oficis, sastres, paraires, blanquers, 
ferrers, fusters que, com els 
estudiants, donaren alguns renoms 
de malfactors. No hi mancaven 
capellans que havien penjat la sotana. 
Entre ells hi havia poca jerarquia, 
les quadrilles formaven una petita 
societat on manava un capitost, 
que era líder ocasional i que podia 
ésser substituït per qui pagava o 
pels companys de colla. Quan una 
quadrilla es repartia el botí es tenia 
en consideració si el grup tenia 
algun malalt o nafrat, i aquest rebia 
la seva part o una de superior a la 
proporcional en funció de les seves 
necessitats. A part d’aquest fet i 
d’algun que altre capitost (pocs) que 
cobrava més que els altres, la resta 
es repartia el botí a parts iguals. 
Aquesta camaraderia ha provocat la 
confusió habitual de fer del bandoler 
un ‘Robin Hood’ a la catalana. Però, 
res més lluny de la veritat: no hi ha 
darrere del bandoler cap intenció 
de redistribució de la riquesa ni 
de reparar cap injustícia concreta. 
Ara bé, podien gaudir de certes 
simpaties populars en el moment, 
pel fet d’oposar-se de manera casual 
al poder, que també era mal vist pels 
camperols. 

Xavier Pérez Fornés
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NOM: Associació de Mares i Pares (AMPA) 
de l’Escola Masquefa 2
ANY DE CREACIÓ: 2009
INTEGRANTS: 14  Nº DE SOCIS: 69 famílies
CATEGORIA: Educació
ACTIVITAT: Representació de les mares i pares a 
l’escola i col·laboració en les activitats que es fan al centre
adreça: C/ Maresme s/n 
tel.: 607 11 59 38 (Imma) / 696 937 800 (Mònica)
e-mail: ampamasquefa2@hotmail.com

L’Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’Escola Masquefa 2 va néixer el 2009, coincidint amb l’entrada 
en funcionament d’aquesta escola, la tercera a Masquefa. L’entitat la van crear un grup de mares amb un 
doble objectiu. D’una banda, fer d’interlocutor de les famílies davant la direcció del centre. D’altra banda, 
col·laborar i donar un cop de mà en les activitats de l’escola.
Però l’AMPA de l’Escola Masquefa 2 té un objectiu prioritari: lluitar, conjuntament amb el centre i 
l’Ajuntament, perquè el nou edifici de l’escola que ha de construir la Generalitat sigui una realitat el més 
aviat possible. Provisionalment l’escola es troba en uns mòduls a l’avinguda Maresme, al costat de l’Escola El 
Turó. La Generalitat va adjudicar al setembre les obres per fer el nou edifici d’obra a l’esplanada del costat 
del CRARC, on també s’està construint l’institut.
L’AMPA creu que el fet de disposar d’aquest nou edifici li donarà l’impuls definitiu. De moment, però, 
l’activitat no para. Les 14 mares que n’integren la junta es reuneixen almenys una vegada al mes amb 
la direcció de l’escola per traslladar-li les propostes i suggeriments que cada dia rep de les 69 famílies 
associades. Es tracten qüestions com ara el transport i el menjador escolar, les sortides, el calendari escolar 
o la convivència.
Les mares i els pares també s’impliquen en l’organització d’activitats extraescolars que contribueixen a 
enriquir l’educació dels alumnes, a la vegada que ajuden a conciliar la vida laboral i familiar.  Aquest curs, 
per exemple, l’AMPA organitza, conjuntament amb la de l’Escola El Turó, classes d’anglès de diferents nivells.
A més, promou activitats puntuals coincidint amb dates assenyalades. És el cas, per exemple, de la festa de 
fi de curs o la festa de la Castanyada. Algunes de les activitats que organitza serveixen per a recollir fons i 
destinar-los a cobrir necessitats de l’escola. Aquest Nadal, l’AMPA ha ajudat els Reis d’Orient a portar 29 
pilotes per a les classes de gimnàstica, gràcies als fons recollits en la cantada que van fer els alumnes. A més, 
per Sant Jordi, l’entitat prepararà activitats i amb els diners recollits comprarà llibres per a l’escola.  Aquest 
curs l’entitat ja pensa en algun esdeveniment per a adquirir instruments per a les classes de música. 
Fidel a la seva implicació amb la vida social i cultural de Masquefa, l’AMPA de l’Escola Masquefa 2 també 
participa en la multitudinària rua de Carnaval.

Associació de Mares i Pares Masquefa 2: 
fent escola, fent poble

“L’AMPA representa les famílies davant l’escola i col·labora en 
les activitats del centre, mentre lluita perquè el nou edifici sigui 

una realitat com abans millor”


