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El comerç torna al carrer
per a seduir la clientela

Reconeixement a
l’accessibilitat del CTC

PORTA LA GRESCA

MASQUEFA

SABÍEU QUE...
NOU SERVEI D’ATENCIÓ A LES DONES A MASQUEFA
L’Equip d’Atenció a la Dona (EAD) inicia un
nou servei d’atenció grupal d’ajuda mútua
a les dones de Masquefa. El nou servei
pretén afavorir un espai de trobada on les
dones puguin reflexionar, acompanyar-se
i afirmar-se. El servei d’atenció grupal es
posarà en marxa aquest mes de maig al
Centre Tecnològic i Comunitari.
Per a més informació podeu trucar al telèfon de l’Equip d’Atenció a la Dona (63 63 65 63 1).
Podeu contactar amb l’EAD de dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia. També
dilluns i dimarts, de 4 a 6 de la tarda, i dimecres i dijous, de 4 a 7.
L’Equip d’Atenció a la Dona ofereix atenció individualitzada i gratuïta a totes les dones i noies
del municipi de Masquefa, que necessitin qualsevol tipus d’informació i/o assessorament.
Està integrat pel Servei d’Informació i Acollida, que ofereix orientació sobre tots els temes,
serveis i recursos d’interès: de tipus laboral, associatiu, cultural, educatiu i personal entre
altres, i el Servei d’ Atenció Psicològica i Assessorament Jurídic. Per contactar amb l’EAD
podeu adreçar-vos al CTC el primer dimecres de cada mes, de 16 a 19 hores.També podeu
trucar al 63 63 65 63 1.

31 de maig: Dia mundial sense

tabac

Sense
La celebració del Dia Mundial
ió
tzac
gani
l’Or
per
Tabac, promoguda
,
1988
de
des
S)
(OM
t
Salu
la
Mundial de
ents
difer
es
tem
t
lmen
anua
aca
dest
itar una visió
relacionats amb el tabac per facil
complexitat
la
i
tes
face
global de les nombroses
a.
tem
st
aque
que representa
d’aquesta cita
Mitjançant la commemoració
problema
nció general sobre el principal
l’ate
anual s’aconsegueix centrar
propiciar
ra
alho
i
ica
públ
t
c per a la salu
que representa el consum de taba
olidarcons
a
en
arrib
que
i
ual
punt
era
actuacions que apareixen de man
del
rol
cont
i
ó
tratègies per a la prevenci
se i integrar-se en el conjunt d’es
tabaquisme.
gencat.
ar aquesta plana web http://www.
Si voleu deixar de fumar podeu visit
dex.html
cat/salut/depsalut/html/ca/dir469/in
re metge.
vost
al
r
ulta
També es recomana cons

batega

2

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
Casal de Joves
93 772 85 21
Centre de Dia
93 772 79 90
CTC
93 772 78 28
Deixalleria/Recollida voluminosos 93 708 60 96
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

Nota informativa

Es comunica que els continguts d’aquesta edició de la revista
municipal i vilatana ‘Masquefa Batega’ han estat elaborats
en compliment de les disposicions de la Llei Orgànica del
Règim Electoral General (LOREG) en relació a les campanyes
institucionals en període electoral.

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

MASQUEFA TV
MOSSOS D'ESQUADRA

676 34 50 53
088
OFICINA MANCOMUNITAT BEGUDA 93 772 83 08
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

Cinquenes Botigues al Carrer
UN GRAN APARADOR A L’AIRE LLIURE
El bon temps va aliar-se el diumenge 10 d’abril amb la cinquena edició de Les Botigues al Carrer. Les
elevades temperatures, inusuals en aquesta època de l’any, van animar molts masquefins a passejar
per l’avinguda de La Línia i deixar-se seduir pels productes i els serveis dels comerços i les empreses

Dinou establiments van treure en aquesta ocasió la seva paradeta
al carrer i van convertir aquesta cèntrica avinguda de Masquefa
en un gran aparador a l’aire lliure. En total els comerciants hi van
instal·lar 35 carpes (315 metres quadrats d’exposició i venda).
Com ja ha passat en les edicions precedents, les cinquenes
Botigues al Carrer van comptar amb la participació d’alguns
establiments que feien la seva primera aposta per aquesta
original fórmula que combina les passejades amb les compres.
Així, els visitants hi van poder veure per primera vegada les
parades d’Artifils, Jardisseny Can Tàsies, L’Horta, La Maduixa, La
Roda, Més que fils, i Multipreu Masquefa.
Les noves carpes van sumar-se a d’altres comerços i empreses
que ja havien tastat l’experiència anteriorment. I és que la iniciativa
ha destacat per l’alt grau de fidelització que ha aconseguit entre
els participants. A més dels 7 nous participants, a Les Botigues
al Carrer també hi van mostrar els seus productes i serveis
Autoelectric e Injección Marino, Bonavista Gym, Comercial JAN,
Emme, l’Escola de Dansa Noemí Rubira, Esencia, Instal·lacions E.
Olivella, Moda Jove, Moda Menuda, Multipreu David, Sol i Lluna i
Zero Administration Time SL – Madimalib.
La fira, doncs, va comptar amb representació de diversos
sectors comercials: alimentació, tèxtil, moda i complements,
automoció, estètica i salut, instal·lacions, productes per a la llar,

19 empreses i comerços, 7 d’ells per primera
vegada, van apostar per l’original fórmula que
combina les passejades i les compres
ensenyaments artístics, jardineria, llaminadures, llibres i articles
d’embalatge.
Per animar les vendes diversos comerços van aplicar llaminers
descomptes en els seus articles i alguns fins i tot van fer
demostracions i exposicions. Aquest darrer va ser el cas del
gimnàs Bonavista Gym, amb una maratoniana sessió d’spinning,
i d’Autoelectric e Injección Marino, que va exposar alguns dels
seus vehicles nous i de segona mà.
Al llarg de tot el matí, des de les 10 i fins a les 3, la fira va rebre
la visita de nombroses persones, tot i que la major afluència de
visitants es va concentrar al migdia. Els qui van visitar-la amb
els seus fills i filles van comptar amb una inestimable ajuda per
entretenir-los mentre remenaven i compraven: un inflable que
va fer les delícies dels més petits.
Una vegada més Les Botigues al Carrer van tornar a aliar-se amb
el medi ambient. Els comerços van lliurar als visitants bosses
reciclables per afavorir, així, un hàbit respectuós amb l’entorn
i el medi ambient i substituir les tradicionals bosses de plàstic.

MASQUEFA

NOTÍCIES
Pla per combatre
el mosquit tigre
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La prevenció, el millor mètode

L’Ajuntament ha activat
un pla per a prevenir i
combatre la propagació del
mosquit tigre al municipi.
L’empresa
especialitzada
Serviset Plagues ha aplicat
tractaments preventius i està
fumigant les acumulacions
d’aigua de l’àmbit públic on
havia detectat la presència
del mosquit tigre o de larves.
Les acumulacions d’aigua
es fumiguen amb el ‘vacillus
thurisensi’, un producte
recomanat per l’Agència de
Protecció de la Salut de la
Generalitat que és respectuós
amb el medi ambient i que
destaca per la seva gran
eficàcia. Aquest bacteri interromp el desenvolupament de les
larves i evita que prosperin. El tractament s’ha aplicat en un
miler de punts crítics de tot el terme municipal de Masquefa.

La prevenció és el mètode més eficaç per al control del
mosquit tigre. Es recomanen les mesures següents:
• El més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el
creixement de les seves larves aquàtiques, i eliminar
tots els punts d’aigua on pot créixer. Per això cal
evitar les acumulacions d’aigua a casa
• Buidar dos cops per setmana els recipients de
l’exterior que puguin acumular aigua; joguines,
cendrers, gerros, galledes, plats sota els testos, plats
d’animals domèstics, piscines de plàstic...
• Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela
mosquitera espessa els safareigs i les basses petites
• Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o
canals de desguassos
• Evitar els forats i les depressions del terra on es
pugui acumular aigua i tapar els forats dels troncs
d’arbres omplint-los de sorra
• Eliminar l’aigua dels recipients on trobem larves del
mosquit

‘Masquefa Comerç Segur’
La Policia Local durà a terme de l’1 al 15 de
maig la campanya de prevenció ‘Masquefa
Comerç segur’. Aquesta acció forma part
del pla general del Departament d’Interior
de la Generalitat i té com a objectiu crear
uns canals directes de comunicació entre la
policia i els sectors empresarial i comercial.
Mitjançant aquesta iniciativa la Policia Local
de Masquefa informarà als comerços i les
empreses sobre els passos a seguir per a
prevenir possibles robatoris, furts o estafes.

Els agents visitaran tots els comerços per
explicar-los els consells més útils i, alhora,
senzills i pràctics, per evitar i prevenir
aquests fets delictius. Aquest pla es durà a
terme en dues fases: una d’informativa, quan
la policia distribuirà entre els comerciants
un tríptic amb els telèfons de contacte, i una
segona fase en què s’intensificarà la vigilància
a peu pels carrers, els controls de seguretat
ciutadana i altres accions informatives i de
suport als comerciants.

Nova Guia d’oferta formativa per a persones adultes
Podeu consultar i descarregar a la pàgina web de l’Ajuntament
(www.masquefa.cat) la nova Guia d’oferta formativa per a persones
adultes corresponent al segon trimestre de l’any (abril-juliol). La
guia també es pot consultar a l’Ajuntament (C/ Major, 93), l’Àrea

de Serveis Personals (C/ Crehueta, 33) i el CTC (Av. Catalunya,
60). Entre les novetats destaquen un curs de monitor/a en el lleure
infantil i juvenil i un curs per a l’obtenció del carnet de conductor/a
de carretons elevadors.Tots dos permeten obtenir el títol oficial.

Curs de coneixement de l’entorn per a persones nouvingudes
El 3 de maig començarà a Masquefa un curs de coneixement de
l’entorn.Té una durada de 16 hores i s’adreça a persones nouvingudes
i persones d’origen immigrat (encara que hagin arribat fa més de
dos anys al municipi) de més de 16 anys. El curs s’estructura en 5
mòduls i es treballaran els següents continguts: Catalunya, els serveis
públics, l’àmbit laboral i jurídic, Drets i Deures Fonamentals, i societat
catalana. El curs es farà els dies 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26 de maig, de 7

de la tarda a 9 del vespre. Les persones interessades han d’adreçar-se
a la recepció de l’Ajuntament (C/ Major, 93), on se’ls informarà i se’ls
lliurarà la butlleta d’inscripció.
En acabar el curs les persones que hagin assistit com a mínim al 80%
de les classes rebran un certificat d’assistència que pot ser d’utilitat
per a tràmits d’estrangeria (arrelament social, reagrupament familiar,
renovacions de permisos, nacionalitat...)
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NOTÍCIES

El CTC, finalista als Premis Accessibilitat Universal,
uns guardons d’àmbit nacional de la Fundació DFA
Trencant barreres

El Centre Tecnològic Comunitari ha estat nomenat finalista
als Premis Accessibilitat Universal de la Fundació DFA,
una entitat sense ànim de lucre que treballa per a la plena
integració social de les persones amb discapacitat i que posa
a la seva disposició tota una xarxa de serveis. Els guanyadors
dels premis s’havien de fer públics el 26 d’abril (un cop
tancada l’edició d’aquesta revista) en una gala a l’Hotel
Boston de Saragossa.
El projecte CTC Accessible ha estat un dels tres finalistes en
la categoria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Els organitzadors dels Premis Accessibilitat Universal
han valorat la capacitat del CTC per a trencar barreres i
aconseguir que les persones amb tot tipus de discapacitat
física, psíquica i sensorial puguin desenvolupar-se de manera
autònoma amb el suport de les noves tecnologies.
El nomenament als Premis Accessibilitat 2011 suposa ja tot
un reconeixement per al CTC. L’Ajuntament de Masquefa ja
va rebre el març del 2010 el Premi Innova, un dels Premis de
la Comunicació Local que atorga la Diputació de Barcelona.
En aquella ocasió es va guardonar el projecte Masquefa
Sense Fils, la xarxa wifi municipal que posa Internet i les
noves tecnologies a l’abast de tothom per lluitar contra
l’anomenada fractura digital.

El CTC va ser expressament ideat per a garantir
l’accessibilitat de les persones amb discapacitat,
tant a nivell constructiu com funcional, de mobiliari,
d’equipaments i de senyalització. L’equipament no té
cap barrera arquitectònica, ha estat dissenyat perquè
tot estigui a una alçada accessible per a persones que
van en cadira de rodes i disposa de mapes en relleu
i “braille” a les entrades. A la sala d’actes també s’hi
ha habilitat un sistema d’anella magnètica perquè les
persones amb deficiència auditiva puguin seguir les
explicacions amb el seu audiòfon.
A més, el centre disposa d’un espai amb material
tecnològic adaptat que és únic a Catalunya per un
doble fet. D’una banda, perquè compta amb material
tecnològic adaptat per a persones amb tot tipus de
discapacitat física, psíquica o sensorial. D’altra banda,
perquè les persones amb discapacitat comparteixen
les instal·lacions amb la resta d’usuaris, fet que
afavoreix la seva integració social.
Aquest espai adaptat està equipat, per exemple,
amb ordinadors amb pantalles augmentatives per a
persones amb deficiències visuals i amb aparells amb
software especial. Els usuaris també hi poden usar
teclats adaptats al llenguatge braille o ratolins per
a persones amb problemes de mobilitat a les mans,
entre moltes altres eines TIC accessibles.

Nova zona per a poder
treballar amb el portàtil al CTC

Sèrbia també es fixa en el
centre tecnològic de Masquefa
Després de la visita d’una delegació de Romania fa unes setmanes,
el 28 de març va visitar el Centre Tecnològic Comunitari un grup
de dinamitzadors de punts TIC (Tecnologies de la Informació i la
Comunicació) de diversos municipis de Sèrbia. La delegació va ser
a les instal·lacions del CTC convidada per la Xarxa Òmnia.
En la seva visita els dinamitzadors TIC van prendre bona nota
de l’equipament i el seu funcionament. Van poder conèixer les
instal·lacions i serveis que el centre tecnològic posa a la disposició
de les empreses, els emprenedors, les entitats i els vilatans. Els
dinamitzadors van recórrer els diversos espais del centre: 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. També van visitar el pioner espai amb
material tecnològic adaptat per a persones amb discapacitat.

El Centre Tecnològic Comunitari ha habilitat una zona de treball
específica per als usuaris que acudeixen al centre amb el seu
propi ordinador portàtil i requereixen de connexió a Internet.
L’àrea, que es troba al vestíbul del CTC, està equipada amb
una taula de treball ideada expressament per a portàtils i amb
connexions per als equips. A l’igual que tot el CTC, aquest espai
també disposa de connexió a Internet mitjançant wifi.

MASQUEFA
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Campanya de control i retirada de
vehicles abandonats a la via pública
La Policia Local de Masquefa ha dut a terme una campanya de control
i retirada de vehicles abandonats a la via pública. La iniciativa té com a
objectius mantenir néts els carrers,augmentar les places d’aparcament
i garantir la seguretat i la salubritat dels vianants davant dels possibles
desperfectes que poden presentar els vehicles abandonats, com ara
vidres trencats o components metàl·lics oxidats.
Durant la campanya els agents han retirat de la via pública un total de
18 vehicles, dels quals 8 són ciclomotors i 7 han estat cessions dels
propietaris a un centre de desballestament per tramitar-ne la baixa
definitiva. Uns altres 3 vehicles han estat retirats al dipòsit municipal
de l’Ajuntament mentre se’n tramita l’expedient com a residu sòlid
urbà.
Quan es detecta un vehicle en desús o abandonat els agents de la
Policia Local l’identifiquen i procedeixen també a la identificació del
seu titular o propietari, al qual demanen, tal i com estableix la llei, que
retiri el vehicle de la via pública en el termini de quinze dies. També
se l’adverteix que, en cas que no el retiri, el vehicle serà tractat com
a residu sòlid urbà.
Una vegada identificat el titular i notificat també se li ofereix el
servei de retirada del vehicle. El titular o propietari ha d’autoritzar
la retirada per part dels serveis municipals, lliurant la documentació
del vehicle (permís de circulació i targeta d’inspecció tècnica). Amb
l’autorització, la Policia Local s’encarrega de la retirada del vehicle i
de portar-lo a un centre autoritzat de destrucció, on s’expedeix el
Certificat de Destrucció. Aquest certificat és necessari per tramitar
la baixa definitiva del vehicle a la Prefectura provincial de trànsit i
per donar-se de baixa de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica a
l’Ajuntament.
La policia recomana a les persones que volen desfer-se del seu
vehicle que tramitin la baixa a la Prefectura provincial de trànsit i el
traslladin a un centre de desballestament. També poden contactar
amb la Policia Local adreçant-se al carrer Sant Antoni, número 2,
trucant al 93 772 60 25 o enviant un fax al 93 772 87 09.

Quan es considera un
vehicle abandonat?
Un vehicle es considera abandonat i es qualifica de residu
urbà (conforme a les Lleis 11 de 1999, de 21 d’abril) en
els següents casos:
a) Quan transcorrin més de dos mesos des que el vehicle
hagi estat retirat de la via pública per l’autoritat municipal
(art. 71.a.a de la Llei de Tràfic, Circulació de Vehicles a
Motor i Seguretat Vial).
b) Quan romangui estacionat per un període superior a
un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que facin
impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans
o li faltin les plaques de matricula (art. 71.1a.b de la Llei
de Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial).

El diumenge 8 de maig, taula
rodona amb els candidats a
l’alcaldia de Masquefa

Servei gratuït d’autobús
municipal per a les eleccions
municipals (22 de maig)

L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural està organitzant una
taula rodona amb la participació dels candidats de les diverses
forces polítiques que es presenten a les eleccions municipals
del 22 de maig vinent a Masquefa. La taula rodona es farà el
diumenge 8 de maig a les 6 de la tarda a la Sala l’Aglà de l’Alzinar.

MATÍ
SORTIDES
10.00h – 12.00h
CAN QUISERÓ PARADA BUS
10.15h - 12.15h EL MASET
PARADA BUS
10.30h – 12.30h
CAN PARELLADA PARADA BUS
TORNADES
11.00h TORNADA DEL COL·LEGI ELECTORAL EL TURÓ
13.00h TORNADA DEL COL·LEGI ELECTORAL EL TURÓ

Col·legi electoral a La Beguda
per a les eleccions municipals
Es comunica que, amb motiu de les eleccions municipals que se
celebraran el diumenge 22 de maig, els veïns de La Beguda que
vagin a votar podran fer-ho, per primera vegada, en el col·legi
electoral que s’habilitarà a la Llar d’Infants Municipal Francesc
Mata i Sanghés (C/Major, s/n).

TARDA
SORTIDES
16.00h – 18.00h
CAN QUISERÓ PARADA BUS
16.15h – 18.15h
EL MASET
PARADA BUS
16.30h – 18.30h
CAN PARELLADA PARADA BUS
TORNADES
17.00h TORNADA DEL COL·LEGI ELECTORAL EL TURÓ
19.00h TORNADA DEL COL·LEGI ELECTORAL EL TURÓ
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L’ECOCONSELL: estalviar residus i diners

Si teniu altres propostes que ens ajudin a estalviar residus i diners a casa, podeu enviar-les a
mediambient@masquefa.net o portar-les a l’Ajuntament (C/Major 93) de dilluns a divendres
de 9h a 14h. Apunteu-hi també les vostres dades personals.
Masquefa Batega anirà publicant els vostres ecoconsells.
Tots els participants seran obsequiats amb un kid amb productes de reciclatge.

Com podem estalviar i ser
ecològics a casa?
La cuina representa un dels consums energètics
més importants de la llar. Avui us expliquem petits
gestos amb els que podem aconseguir un estalvi
econòmic a les nostres llars i consumir menys
energia. Amb petits canvis en els nostres hàbits
podem estalviar i alhora ser ecològics.
Estalvis ecològics i econòmics:
•
•

•
•

A la rentadora i el rentavaixelles utilitzeu la càrrega plena,
així s’estalvia energia i detergent, i s’allarga la vida de l’aparell.
Situeu la nevera lluny de fonts de calor i a 5 centímetres de
la paret per facilitar la seva ventilació, estalviareu energia.
I recordeu que la temperatura ideal de la nevera és de 3
a 5 graus, i la del congelador de 15 graus sota zero. Cada
grau de refredament comporta un increment del 5 % en el
consum d’energia.
No obriu el forn si està en marxa, ja que la temperatura
interior pot baixar entre 25 i 50 graus cada cop que s’obre
i el consum d’energia augmenta.
Si cuineu amb vitroceràmica, desconnecteu-la uns minuts
abans de finalitzar la cocció per aprofitar la calor residual i
feu servir recipients per cuinar de base similar a la zona de
cocció que s’adaptin totalment a la placa.

Un altre consell important és que en l’ús de la cuina hi ha tres
principis d’estalvi bàsics:
• Fer servir l’olla de pressió tant com sigui possible
• Cuinar al vapor i amb l’aigua justa per a la cocció
• Mantenir tapades olles, cassoles o paelles mentre es fan
servir (estalvien entre el 20 i el 30% de l’energia necessària).
D’altra banda, recordeu que cal trucar al servei de recollida
de voluminosos (93 708 60 96) abans de llençar el frigorífic o
qualsevol altre electrodomèstic, o bé portar-los a la deixalleria
municipal. Els gasos refrigerants (CFC, HCFC o HFC) fan malbé
la capa d’ozó i incrementen l’efecte hivernacle.

Canvis en el servei de buidatge de fosses sèptiques a El Maset i Can Valls
A partir del 2 de maig els veïns de les urbanitzacions El
Maset i Can Valls que vulguin sol·licitar el buidatge de les
fosses sèptiques hauran de trucar al telèfon 93 771 73 42.
L’horari del servei és de dilluns a divendres, al matí de 8h

a 13.30h i a la tarda de 15h a 18h. A partir del 2 de maig el
servei de buidatge de les fosses sèptiques anirà a càrrec de
l’empresa A. Malet i Fills SL.

La Policia consciencia els conductors del perill de distreure’s al volant
La Policia Local va fer del 4 al 10 d’abril una campanya per
a conscienciar els conductors del perill de les distraccions
al volant. L’objectiu de la campanya era evitar que els
conductors usin el telèfon mòbil mentre són al volant o
manipulin dispositius com ara pantalles amb accés a Internet,
monitors de televisió i reproductors de vídeo o DVD.

Durant els set dies de la campanya els agents de la Policia
Local van controlar fins a 253 vehicles i van informar 16
conductors. Un conductor va ser denunciat per utilitzar
dispositius de telefonia mòbil que requereixen la intervenció
manual. Les distraccions durant la conducció constitueixen
una de les principals causes d’accidentalitat.

‘LIPDUB’ A MASQUEFA
Des de l’ Oficina Tècnica del Projecte Educatiu de Vila
us informem de la iniciativa que està impulsant l’Esplai
Giravolt: la realització d’ un ‘lipdub’ a Masquefa.
Aquest any els nens i nenes del cau dels cineastes del
Centre d’Esplai Giravolt s’han endinsat en el món del
cinema i és per aquest motiu que, conjuntament amb
els altres infants i joves de l’esplai, estan organitzant un
‘lipdub’ a la nostra vila obert a la participació de tothom.
Giravolt ha iniciat aquest projecte amb l’objectiu que els
infants i joves de l’esplai coneguin millor el món del cinema
i al mateix temps aprenguin a cooperar per un fi comú i a
participar en la vida social i cultural de Masquefa.
Un ‘lipdub’ és un tipus de vídeo que combina sincronització
labial i doblatge d’àudio per fer un vídeo de música. El
procediment de la creació d’un ‘lipdub’ es fa filmant una
successió continuada i sense talls de persones o grups que
vocalitzen de manera que sincronitzen els llavis amb la
lletra d’una cançó que escolten. És a dir, els participants
canten un tros de la cançó fins que són substituïts in
situ per un altre participant que continua per on anava
l’anterior participant, i així successivament, fins el final
de la cançó. Posteriorment s’edita la gravació afegint-hi

l’àudio original de la cançó.
La realització d’aquest primer ‘lipdub’ a Masquefa
s’emmarca en la línia de treball ‘Sentiment de pertinença’
del Projecte Educatiu de Vila. Per això des de l’Oficina
Tècnica i el Grup Impulsor del PEV li donem suport, ja
que es tracta d’una proposta que pot ajudar a treballar la
identitat com a vila, el sentiment de pertinença, la cohesió
social, i també a potenciar el treball en xarxa entre entitats
i vilatans.
Per això, i perquè més enriquidora serà l’experiència com
més gent hi participi, no hi podeu faltar!.
La cançó escollida és ‘Viu-la’, del grup Filippo
Landini.
Podeu escoltar-la a :
http://www.youtube.com/watch?v=eKktDdy7AvI
Si esteu interessats en participar en el ‘lipdub’ podeu escriure a
l’adreça de correu electrònic lipdubgiravoltmasquefa@gmail.com
o trucar a l’Oficina Tècnica del PEV (93 772 78 36) abans del
15 de maig.

Del 2 al 13 de maig, preinscripcions a les llars d’infants
Del 2 al 13 de maig s’han de fer les preinscripcions al primer
cicle d’Educació Infantil (nens i nenes de 0 a 3 anys).
A l’Escola Bressol Municipal La Baldufa de
Masquefa (C/ Rogelio Rojo, 30 – 93 772 50 11) les
preinscripcions es faran de dilluns a divendres, de 10 del
matí a 1 del migdia, i de les 3 a 2/4 de 5 de la tarda.
A la Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i
Sanghés de La Beguda Alta (C/ Major, s/n – 93 772
50 24) les inscripcions es faran dilluns, dimarts i dimecres,
de 10 del matí a 1 del migdia, i dijous i divendres de les 3 a
2/4 de 5 de la tarda.
Portes obertes
Per donar a conèixer als pares i mares les instal·lacions i
serveis els dos centres organitzaran el divendres 29 d’abril
una jornada de portes obertes. Totes dues escoles bressol
es podran visitar de les 5 a les 7 de la tarda.
Com fer les preinscripcions
Els passos a seguir per realitzar la preinscripció són:
1.

Presentar la sol·licitud en el termini establert.

2.

Presentar una única sol·licitud on constin els centres

escollits per ordre de preferència.
3.

Entregar la sol·licitud emplenada i la documentació
corresponent, al centre triat com a primera opció

4.

Els impresos de preinscripció us els facilitarà el centre
i haureu de presentar la següent documentació:
•

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents
relatius a la filiació. (Si l’infant està en situació d’acolliment,
la resolució del Departament de Benestar Social i Família).

•

Original i fotocòpia del DNI o de la targeta de residència
on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres, de la
persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet).

•

Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual
(TSI) de l’infant.

•

Documentació acreditativa dels diferents criteris de
baremació. Només s’ha de presentar la corresponent al
criteri o els criteris al·legats a la sol·licitud.
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ACTUALITAT

L’ ESPAI FAMILIAR:

El desenvolupament dels infants de 0 a 3 anys
•
•

Els infants de 0 a 3 anys es troben en un
moment evolutiu molt concret: l’etapa
sensorio-motriu-afectiva. Encara que
possiblement hem sentit altres vegades
aquestes paraules, i pot ser que ens
traslladin a la mateixa incertesa que
teníem abans de sentir-les, tenen a veure
amb tres àmbits de desenvolupament ben
coneguts:

Àmbit sensorial

Els infants descobreixen el món que
ens envolta a partir dels sentits: el
tacte, l’olfacte, el gust, la vista i l’oïda.
Haureu observat que els infants estan
constantment en acció: tocant, degustant,
mirant...
Un impuls vital surt d’ells per apropar-se
al seu entorn des d‘aquesta descoberta
sensorial.

Àmbit motriu

Els infants es mouen. I és aquest
moviment el que els va permetent
entrar en contacte amb els altres i amb
els objectes per pròpia iniciativa. Des
de la dependència del seu cuidador fins
a poder ser autònom i aconseguir coses
per ell mateix. El moviment és necessari
per al seu creixement, la seva expressió i
el seu desplegament com a ésser únic en
aquest món.

Àmbit afectiu

Una de les necessitats bàsiques de
l’ésser humà per sobreviure és l’amor.
L’infant es construeix amb el diàleg
amb l’altre, la qualitat d’aquest vincle
influencia directament la formació de
la seva personalitat. L’infant cuidat amb
amor i respecte adquireix una seguretat
interna que li permet créixer i ser qui és
desplegant tot el seu potencial.
Tenint en compte aquests tres àmbits
des de l’Espai Familiar volem acollir el
desenvolupament dels infants des d’una
visió global i íntegra. Així les propostes de
joc estan pensades perquè puguin satisfer
les seves necessitats, posant èmfasi en
cuidar aquest vincle que s’estableix entre
l’infant i la seva família.
Què fem a l’Espai Familiar?
L’Espai Familiar va destinat a famílies amb
infants de 0 a 3 d'anys; algunes de les
activitats que es realitzen són:
•
•
•

Psicomotricitat: exploració a
partir de material motriu.
Música i moviment: danses,
cançons, audicions, instruments...
Experimentació sensorial: la
panera dels tresors, joc heurístic,
taules sensorials, experimentació
amb farina, aigua, pinyes...

Expressivitat plàstica: colors,
pintura, fang, masses moldejables...
Els contes i titelles

Aquest és un recull de les propostes més
significatives que oferim a l’Espai Familiar.
Aquestes vivències serveixen també a
les famílies per descobrir les necessitats
de desenvolupament dels seus fills i anar
aconseguint pistes i recursos per poder
respondre a aquestes en la seva quotidianitat.
Sovint succeeix que la nostra vida està feta a
mida nostra,dels adults,i en ella els petits no hi
troben espai per cobrir les seves necessitats.
El que oferim a l’Espai Familiar té una doble
funció: ser un espai adreçat als infants perquè
puguin realitzar la seva activitat espontània; i
alhora oferir a les famílies un espai compartit
perquè prenguin consciència d’aquesta
realitat, i trobin recursos per acollir-la.
Així si sou una família amb infants de 0 a
3 anys us animem a participar d’aquesta
proposta que pensem, ens pot enriquir a
tots!
Quan?
Dimarts de 15 a 17h. Espai Nadons
(infants de 4 a 15 mesos)
Dimecres de 15 a 17h. Espai Menuts
(infants de 16 a 36 mesos).
On? 		
A la sala ‘ La Bàscula’. Recinte Rogelio
Rojo.
Informació i inscripcions
Escola Bressol Municipal La Baldufa
(C/ Rogelio Rojo, 30 - 93 772 50 11)
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SANT ISIDRE,

UNA FESTA MAJOR PETITA AMB

NOVETATS
Entre les novetats destaca l’espectacle
familiar ‘Què m’està passant’, protagonitzat
pel músic Marc Parrot, de gran popularitat
per encarnar l’esbojarrat Chaval de la
Peca i també per la seva participació en el
programa de televisió Casal Rock. Parrot
serà precisament l’encarregat d’inaugurar
el Sant Isidre 2011. I ho farà en un escenari
que debuta a la festa: la nova Biblioteca
Municipal. En l’espectacle ‘Què m’està
passant?’ Marc Parrot i la il·lustradora Eva
Armisen parlaran d’emocions quotidianes
com la ràbia, la vergonya o la por. Les
cançons de Parrot i els dibuixos d’Armisen
descriuran situacions que els infants i els
pares identificaran ràpidament, i donaran
peu a converses sobre les pròpies
experiències.
Una altra de les novetats serà la doble
sessió de discoteca mòbil. La primera, amb

música dels anys 80 i 90, es farà la nit de
divendres. La segona, per a un públic més
jove, tindrà una pantalla gegant i animació,
i es farà la nit de dissabte. També els
masquefins podran veure el tradicional Ball
de gitanes durant la cercavila del dissabte,
en què desfilaran també geganters, grallers,
bastoners, tabals i el Drac Bufut. A més,
el capítol de novetats inclou el veredicte
del Concurs de fotografia organitzat per
l’Ajuntament i un concert de música
tradicional amb el grup Escampillem.
Pel que fa als actes de sempre destaquen
la missa en honor al patró Sant Isidre, la
cercavila popular, el correfoc o el ball
de festa major, amb el tradicional ball de
la garlanda. Menció especial mereixen
el Sopar de Faves i el lliurament de les
Faves d’Argent, els guardons amb què es
reconeix l’esforç de les dues persones

que han dedicat voluntàriament temps i
esforç a millorar la qualitat cultural, social,
esportiva i associativa de la vila.
Un any més els guanyadors es decidiran
per elecció popular. Els masquefins tenen
fins a les 3 de la tarda del dia 6 de maig
per a presentar els seus candidats a Les
Faves d’Argent. Per a fer-ho cal omplir
una butlleta que es pot trobar a l’Àrea
de Serveis Personals de l’Ajuntament (C/
Crehueta, 33). També podeu descarregarvos la butlleta al web de l’Ajuntament
(www.masquefa.cat) i portar-la a l’Àrea
de Serveis Personals. Poden proposar
candidats tots els vilatans i vilatanes majors
de 16 anys. Cada participant pot proposar
dos candidats. També poden votar les
entitats i associacions.
Poden optar als premis de les Faves
d’Argent tots els masquefins i masquefines

PROGRAMA D’ACTES
Divendres 13 de maig
18.00h – Sala d’actes de la Biblioteca
Espectacle familiar “Què m’està passant”
Amb ‘El Chaval de la Peca’ (MARC PARROT)
veu i guitarra i Eva Armisen, il·lustració.
Marc Parrot ens parlarà de la ràbia, la
vergonya, o la por.
Fins els 12 anys

23.00h – Plaça de l’Estació
Concert
Amb el grup de Rhythm’n Blues de Masquefa
The Big Brothers
00.30h – Sala Polivalent Recinte Rogelio Rojo
Disco Mòbil dels anys 80 i 90

 Dissabte 14 de maig

19.30h – Parròquia de Sant Pere
Repic de campanes i inici de festa

11h – Pels carrers i camins de Masquefa
Bicicletada popular

20.00 h Biblioteca vella.
Presentació de Masquefa Ciutat Gegantera
2012

12.00h – Sala d’actes de la
Biblioteca
Veredicte del Concurs de
Fotografia

21.30h – Plaça de l’Estació
Sopar de Faves i lliurament de les Faves
d’Argent 2011
A càrrec de L’Alzinar, Societat Recreativa i
Cultural

12.00h – Instal·lacions del
Camp de Tir de Masquefa
Campionat de Tir al Plat
Organitza: Club de Tir
Masquefa

18.00h – Pels carrers de la vila
Cercavila
Amb la Colla de Geganters i Grallers de
Masquefa, Colla de Gegants i Grallers de la
Llacuna, Ball de Gitanes de Torredembarra,
Colla de Ball de Bastons de Masquefa, Colla
de Ball de Bastons d’Igualada, el Drac Bufut i
els Tabals de la Colla de Diables de Masquefa
18.00h – Sortida de bastoners de dalt del
c/ Serralet.
18.15h – Sortida de la cercavila del
recinte Rogelio Rojo.
20.00h – Plaça de l’Estació
Concert de música
tradicional
Amb el grup
Escampillem, de
músiques d’arrel
tradicional
Organitza: Zitzània
i Ajuntament de
Masquefa
22.00h – Sortida del
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Arriba el bon temps i, amb ell, la Festa Major Petita, la celebració que Masquefa organitza en honor al
seu patró, Sant Isidre. La festa (13, 14 i 15 de maig) destaca aquest any per la introducció de novetats
destacades, les quals conviuran amb els actes tradicionals. Actes nous i actes de sempre configuraran
una àmplia agenda per a tots els públics. Infants, joves, adults i gent gran hi trobaran, segur, moltes
excuses per sortir al carrer a gaudir de la primavera i de tres intensos dies de gresca
majors de 18 anys, que no hagin rebut
mai el guardó, i que hagin aportat, ja sigui
a títol personal o mitjançant una entitat
o associació, el seu treball i empenta de
forma altruista, voluntària i desinteressada
per a millorar les relacions socials,
culturals, esportives i col·lectives de
Masquefa. (Podeu consultar les bases a
www.masquefa.cat)

Protagonisme masquefí

Els grups i les entitats de casa seran també
protagonistes de la Festa Major Petita.
Divendres l’Alzinar ens regalarà el deliciós
Sopar de Faves, i el grup local The Big
Brothers ens oferirà un concert. Dissabte
podrem veure a la cercavila
la Colla de Geganters
i Grallers de
Masquefa,
la
Colla de Ball
de Bastons
i la Colla
d
e

Diables Pixafocs i Gagaspurnes, que
repetirà hores després amb
FESTA
l’espectacular
correfoc.
DEL ROSER A
També per a dissabte
l’entitat de joves
LA BEGUDA
Zitzània
ens
La Beguda celebrarà el diumenge 8 de maig una nova edició
ha
preparat
de la Festa del Roser, organitzada per la Societat Recreativa
el
concert
Unió Begudenca i el Patronat de l’Església de la Immaculada
de
música
Concepció.
tradicional. I
diumenge
Diumenge 8 de maig
La Coraleta
A
les
10h,
a
l’església
Immaculada Concepció de La Beguda
tancarà
la
Missa
participació
Es farà la benedicció dels tradicionals tortells, que es repartiran entre
masquefina
tots els assistents en acabar l’ofici.
amb
una
cantada
en
A les 11.30h, a l’Envelat
la
solemne
Jocs de cucanya per a tots les edats
eucaristia
en
Vermut
honor a Sant Isidre.
Els esports tampoc
A les 14.30h, a l’Envelat
no faltaran a la cita
Dinar popular
amb Sant Isidre. Gaudirem
Ball amb el Trio de Gala
d’una bicicletada popular i
dels tradicionals campionats de
petanca i de tir al plat.
Recinte Rogelio Rojo
Gran Correfoc de Sant Isidre
A càrrec de la colla de Diables Pixafocs i
Cagaspurnes de Masquefa
22.30h – Sala Polivalent Recinte Rogelio Rojo
Ball popular
Amb el grup Choffers i el tradicional Ball de
la Garlanda
01.00h– Sala Polivalent Recinte Rogelio Rojo
Disco Mòbil Jove amb pantalla gegant i
animació

 Diumenge 15 de maig
11.00h - Parròquia de Sant Pere
Solemne Eucaristia en Honor a
Sant Isidre
La Coraleta acompanyarà
els cants.
Ofrena floral a Sant
Isidre a càrrec de la
Colla de Gegants i

Grallers de Masquefa
Durant tot el matí a les instal·lacions de la
Petanca
Campionat de petanca
Organitza: Club Petanca Masquefa
12.00h – Plaça de l’Estació
Jocs populars
17.00h – Plaça de l’Estació
Espectacle infantil De Parranda
18.00h – Plaça de l’Estació’
‘La noia i el xic’. Clàssics d’ahir i d’avui en
format acústic.
19.00 h – Plaça de l’Estació
Sardanes
Amb la Cobla Ciutat de Manresa

u una
Que tingue
Major
a
t
s
e
F
a
n
o
b
Petita!
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El temps aguanta i Masquefa viu una participada Setmana Santa

La pluja va amenaçar però no va obligar a suspendre cap dels
actes organitzats a Masquefa amb motiu de la Setmana Santa.
Això sí, els més previsors van fer bé d’agafar el paraigües, tot i
que només va caler obrir-lo en alguns actes i a estones.
La celebració va començar sota un sol de justícia el diumenge 17
d’abril, Diumenge de Rams, amb la tradicional benedicció de la
palma. La pluja tampoc no va fer acte de presència el Divendres
Sant (22 d’abril) en l’emotiva processó de la Cofradía del Cristo
Crucificado y Nuestra Señora de los Dolores. Els fidels van
passejar pels carrers acompanyats de la Banda de Músics de Can
Parellada i sota uns núvols que finalment no van portar aigua.
Els actes de Setmana Santa es van reprendre el Diumenge de

Pasqua (24 d’abril) amb la cantada de caramelles de La Coral
l’Alzinar. El bon temps va acompanyar els cantaires en la seva
passejada pels carrers de Masquefa. També ho van fer els
bastoners de la Colla de Ball de Bastons. Al final de la cantada
es va retre un emotiu homenatge al Mestre Mata per la seva
dedicació a la música i a Masquefa. El mestre s’acomiadava així
de director de la coral.
Finalment, el Dilluns de Pasqua la pluja va complir en part la seva
amenaça. Es va deixar sentir, a intervals i sense gaire intensitat,
en el tradicional Aplec al Cementiri Vell. No obstant això l’aigua
no va impedir la ballada de sardanes amb la Cobla Mediterrània.
Abans la missa havia omplert l’ermita de gom a gom.

Sant Jordi amb paraigües
Pluja al migdia, amb pedregada inclosa. Pluja a primera hora de la
tarda. I núvols amenaçadors durant tot el dia. Però, malgrat aquest
panorama, els masquefins van sortir el 23 d’abril al carrer per a
gaudir de la Diada de Sant Jordi. El paraigües va protegir-los en
el seu recorregut per les parades de llibres i roses instal·lades al
carrer. Hi van poder comprar roses de tots colors i llibres de tot
tipus, des d’assajos fins a best-sellers. El fet que Sant Jordi caigués
en plena Setmana Santa també va restar participació.

La Biblioteca estrena l’agenda d’activitats
Després de centrar-se en la seva entrada en
funcionament, la nova Biblioteca Municipal
va iniciar a l’abril la programació d’activitats
amb una sessió doble de L’hora del Conte
i la primera trobada del Club de Lectura.
Les dues escenificacions del conte ‘El
soldadet de plom’ van reunir a la sala
d’actes 150 infants i familiars. L’actriu Maria
Coll, del Raconet Artístic, els va fer gaudir
amb la seva peculiar adaptació del popular
conte de Hans Christian Andersen, tot un
clàssic de la literatura infantil.
D’altra banda el Club de Lectura va trobarse a la Biblioteca per comentar el llibre ‘La
noia de la perla’ de Tracy Chevalier. També
s’hi va projectar la pel·lícula inspirada en
aquest llibre.

ACTIVITATS DEL MAIG

Dotzena Fira de
l’Artesania de
Can Parellada

Sant Isidre a la Biblioteca
Espectacle ‘Què m’està
passant’
Amb Marc Parrot (veu i guitarra) i
Eva Armisen (il·lustració)
Divendres 13 de maig
A les 18h

El diumenge 1 de maig Can Parellada
celebra la dotzena edició de la
Fira d’Artesania, organitzada per
l’Associació de Propietaris d’aquesta
urbanització.
•

11.00h: oberta al públic de les
parades d’artesans i els tallers

Exposició fotogràfica
Amb les fotografies presentades
al Concurs de Fotografia Vila de
Masquefa
Del 14 al 27 de maig

•

12.00h a 14.00h: activitats
diverses als tallers de treball

•

14.30h a 16.30h: dinar popular

•

16.30h a 19.00h: activitats dels
tallers de treball.
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La Colla de Geganters i Grallers de Masquefa gaudeix de la
gran festa de la Ciutat Gegantera 2011 a La Seu d’Urgell
La Colla de Geganters i Grallers de Masquefa va participar el
diumenge 17 d’abril, per primera vegada en la seva història, en
una cercavila de colles de Ciutats Geganteres. Ho va fer a la Seu
d’Urgell (que té l’honor de ser Ciutat Gegantera aquest 2011) i
que l’any que ve cedirà el relleu a Masquefa (proclamada Ciutat
Gegantera 2012).
L’Isidre i la Magdalena, acompanyats dels geganters i grallers
masquefins, van desfilar pels carrers de la Seu al costat de les
altres colles que ja han estat Ciutat Gegantera anteriorment.
Els masquefins van prendre part en una de les quatre cercaviles
simultànies que es van fer a la Seu, amb la participació de 108 colles
d’arreu de Catalunya. Aquest va ser un dels actes centrals de la
celebració de Ciutat Gegantera 2011 d’aquesta localitat de l’Alt
Urgell.
A més, la Colla masquefina i el regidor i tinent d’alcalde Carles
Ventura van ser presents al protocol·lari acte de traspàs entre
Manlleu (que va ser Ciutat Gegantera el 2010) i la Seu d’Urgell
(Ciutat Gegantera 2011). L’acte el va presidir la vicepresidenta del
Govern, Joana Ortega.
Abans, el divendres 14, CarlesVentura i la Cap de la colla masquefina,
Elena Fàbregas, van ser rebuts a l’Ajuntament de la Seu en un acte
oficial amb la participació de les autoritats locals d’aquest municipi
lleidetà, representants de les colles de La Seu i de Manlleu, i el

A Fondu Competició organitza
una mítica prova del Campionat
de Catalunya de Muntanya
L’escuderia masquefina A Fondu Competició serà l’encarregada
d’organitzar el dissabte 9 de juliol la mítica prova de la Pujada a Els
Cassots (Sant Sadurní d’Anoia), una de les sis curses puntuables
del Campionat de Catalunya de Muntanya. Per a fer-ho A Fondu

president de l’Associació de Colles de Geganters de Catalunya,
entre altres personalitats. També van assistir al pregó i al sopar
posterior.
Amb la seva participació en la celebració de la Ciutat Gegantera
2011 els masquefins han pogut prendre nota de la tasca organitzativa
de la Seu d’Urgell. La Colla de Geganters i Grallers de Masquefa i
l’Ajuntament ja treballen en l’organització de la Ciutat Gegantera
2012 a la nostra vila l’any que ve.
Competició comptarà amb la col·laboració d’una altra entitat de
Masquefa, Gas a Fons, i també de l’Escuderia Penedès i PotaRojos.
Simultàniament a la Pujada a Els Cassots s’organitzarà un rally
sprint, que es correrà pràcticament en el mateix circuit.A diferència
de la pujada, el rally sprint es podrà córrer per primera vegada
amb llicència estatal restringida, fet que afavorirà la participació.
Els organitzadors preveuen que en la doble prova hi participaran
una seixantena de cotxes. L’objectiu d’A Fondu Competició és
que el dia abans, el divendres 8 de juliol, ja es disputi un primer
tram del rally sprint, el qual es correrà a Masquefa.

Lluïda participació del Club
Patinatge Artístic Masquefa
en la final comarcal
Les patinadores del Club Patinatge Artístic de Masquefa van
tenir, el 10 d’abril, una destacada actuació en la final comarcal del
campionat escolar organitzat pel Consell Esportiu de l’Anoia. En la
final, que va disputar-se al pavelló masquefí, van participar-hi, a més
de l’equip amfitrió, el Piera Independent, l’Associació Guardiolenca
i l’Escola Joviat. En el campionat hi van prendre part patinadores
de categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet-juvenil. La
primera jornada del torneig s’havia disputat el març a Piera.
De les 22 patinadores masquefines que van participar en la final
van fer podi Victoria Ruth i Cristina Tomàs (en categoria aleví C),
Judit Llanes (en benjamí A), Paris Téllez (en categoria minis), Joana
Bruguera i Anna Moriana (prebenjamí C), Paula Icart i Meritxell

Julià (cadet/juvenil). Especialment destacable va ser l’actuació de les
patinadores masquefines en la categoria amb certificat, ja que van
ocupar les tres posicions del podi: Andrea Nieto va ser primera,
Thais Télllez, segona, i Júlia Julià, tercera.
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El masquefí Josep Fuster firma una
brillant actuació al Mundial de Futsal
amb la selecció catalana

El Campionat
Slot Català torna
a visitar la Rojo

Masquefa també va ‘jugar’ el Mundial de
Futsal disputat al març a Colòmbia. I és
que la màxima competició internacional
de futbol sala va tenir un representant de
casa: Josep Fuster. El jugador del Futbol
Sala Espardenya va ser un dels integrants
de la selecció catalana i va contribuir
decisivament a la històrica classificació
aconseguida pel combinat de Catalunya,
que va quedar vuitè en caure en els
quarts de final davant la sempre temible
Argentina.
Fuster va ser l’autor de quatre gols en
les dues victòries de Catalunya en la
fase de grups: dos en el triomf davant el
Canadà (4 a 3) i dos més contra Uruguai
(7 a 2). Fuster, doncs, va ser clau perquè
Catalunya aconseguís trencar el seu
malefici, ja que fins aleshores el conjunt
català no havia pogut guanyar mai cap
partit del Mundial. En els quarts de final,
els catalans van veure com Argentina
els apartava de la competició amb una
victòria incontestable (7 a 0). El cansament
acumulat i les dificultats que suposa
jugar a una altitud de 2.600 metres van
condicionar el joc de Catalunya.
Tot i que ja havia participat en diversos

Els dies 20 i 21 de maig es disputarà al
Recinte Rogelio Rojo de Masquefa la
sisena prova puntuable del Campionat
Slot Català. La cursa es correrà sobre
superfície neta, al contrari de la que
es va disputar al març. El divendres 20,
es farà l’obertura del parc tancat a les
21.30h, i la sortida del cotxe zero a les
22h. El dissabte 21 l’obertura del parc
tancat serà a les 16h i el cotxe zero a
les 16.30h. Pel que fa a les categories,
en escala 1/24 seran les següents:
WRC, A N-GT i Clàssics C1 C2. I en
escala 1/32: SN GT, SN Rally, Grup N,
Infantil i Dames.

amistosos, aquesta era la primera
vegada que Josep Fuster disputava una
competició oficial amb Catalunya. El
masquefí es mostra “molt satisfet” pel
paper fet per la selecció i també a nivell
personal. Ara espera que el seleccionador
el torni a tenir en compte i pugui repetir
“una experiència que és molt maca tant a
nivell esportiu com personal”.

El 29 de maig, I Marxa Bttsords Sense
Barreres a Masquefa
Masquefa serà el diumenge 29 de
maig l’escenari de la I Marxa Bttsords
Sense Barreres. Es tracta d’una de les
sis proves puntuables de la Xallenger
Penedès-Garraf-Anoia, una competició
de BTT que disputen persones sordes
afeccionades a aquesta disciplina. La
prova transcorrerà per camins i pistes del
terme de Masquefa i els municipis veïns.
Com a novetat aquesta cursa tindrà dos
recorreguts: un de 38 quilòmetres, que
serà el puntuable per a la Xallenger, i un
altre més curt, de 23 quilòmetres, per a
tots els públics.
Els corredors sortiran a les 9 del matí del
poliesportiu de Masquefa. Els dorsals es
podran recollir a partir de 2/4 de 8. Les
inscripcions es poden fer anticipadament
al web www.manjisoft.com (12 euros
per als federats i 17 per als no federats)

o bé el mateix dia de la cursa (15 euros
per als federats i 20 per als no federats).

El 28 de maig,
nova edició de la
Festa la Moto
El dissabte 28 de maig els motards
tenen una nova cita amb Masquefa, que
acollirà una nova edició de la Festa
de la Moto. S’hi espera la participació
d’afeccionats al món de les dues rodes
vinguts d’arreu de Catalunya. La festa
començarà a les 10 del matí i s’allargarà
fins a les 6 de la tarda. Hi ha prevista
una exhibició de ball en línia amb Anoia
Country, concerts, la ruta ‘barítima’ i
jocs.

Exhibició del
Bonavista Gym,
el dia 21
El dissabte 21 de maig el gimnàs
Bonavista
Gym
organitzarà
una
demostració de diverses disciplines,
com ara boxa, ‘muay thai’, aeròbic, step,
tonificació, taekwon-do itf, gim stick
i culturisme. Tindrà lloc a les 5 de la
tarda a la Sala Polivalent del Recinte
Rogelio Rojo.

MASQUEFA

batega

15

NOTÍCIES

La pluja amenaça però no aconsegueix deslluir una
espectacular cursa del Campionat de Catalunya d’Autocròs
La pluja va amenaçar el diumenge 27 de març de privar-nos
d’un gran espectacle automobilístic. Faltava poc més d’una hora
per a l’inici del quart Campionat de Catalunya d’Autocròs de
Masquefa i l’aigua queia amb força sobre el circuit de La Pedrosa.
Però la meteorologia va declarar una treva i els afeccionats van
gaudir d’una cursa espectacular. La segona prova puntuable del
campionat català, organitzada per quart any per Gas a Fons, va
portar fins a Masquefa els millors pilots de l’especialitat.
La cursa va estar marcada, a l’inici, per les dificultats que el fang
va crear als pilots. Però el sol el va anar assecant i van acabar
corrents entre pols. Una vegada més el circuit masquefí va
demostrar les seves prestacions i, malgrat les inclemències, va
presentar unes condicions excel·lents.
La representació masquefina no va poder fer podi aquesta
vegada. Els pilots José Luís Ulloa i Antonio Sánchez van ser,
respectivament, quart i cinquè en la categoria II (cotxes de
fins a 2.000 cc). En aquesta categoria el vencedor va ser Joan
Salichs Pont, que va ‘volar’ i va fer les 10 voltes en 7 minuts i 48
segons. Darrere seu va arribar un company d’escuderia, Alfredo
Lorenzo, que va completar les 10 voltes en 8 minuts i 4 segons.
El tercer classificat va ser Juan Francisco Parra, amb 8 minuts i
12 segons.
En la categoria IIa (cotxes de fins a 1.600 cc) es va imposar Lluís
Romeu, que va completar la cursa en 8 minuts. Tres segons més
tard arribava a la meta David Boltà. El podi el completava Albert

Gutiérrez, amb 8 minuts i 4 segons.
La categoria més espectacular (Classe Car Cross) no va decebre.
Santiago Montalbán va ser primer amb un temps de 7 minuts i 2
segons, i el seu company de files Jordi Puigverd va acabar segon
(7 minuts i 3 segons). En tercer lloc va acabar Juanjo Aranda (7
minuts i 5 segons).

Victòria masquefina en el 6è rally del Campionat Slot Català
El pilot masquefí Francesc Estébanez, amb un Mitsubishi Lancer
Evo X, va ser el guanyador del sisè rally del Campionat Slot
Català, disputat a Masquefa el 18 i 19 de març amb la participació
de 91 pilots. Es tracta del campionat que organitzen els clubs
de Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes, Hostalets de
Pierola i Masquefa. Estebánez hi va competir en la categoria
Súper N-Rally.
La segona posició va ser per a Xavi Margarit, de Sant Esteve, que
va córrer amb un Porsche 959 en la categoria 1/24 Clàssics. El
tercer lloc va anar a mans d’un altre pilot local, David Roca, amb
un Citroën C-4 de Grup N.
Altres pilots masquefins van tenir una actuació destacada. David
Moreno va guanyar en la categoria 1/24 Grup A/NGT, amb un
Mitsubishi Lancer Evo VII.També va aconseguir 12 punts molt en
1/24 WRC, en quedar quart amb el Peugeot 307. Xavi Moreno
va ser tercer en 1/24 Clàssics en sumar 10 punts. La seva millor
actuació va ser en 1/24 Grup A/NGT: va sumar 14 punts i va
quedar quart amb el Toyota Cellica. David Roca va aconseguir
la victòria en Súper N-Gran Turismes, amb un porsche 997, i
també va vèncer en Grup N, amb el C-4.
Per la seva banda, Sergio Badia va sumar 11 punts, amb un Ferrari
360, i 2 punts més en Grup N, amb un C-4. Francesc Estébanez, a
més de guanyar el rally, va imposar-se en Super N Rally. Igualment
va quedar segon del Grup N amb un Subaru Impreza. Joan
Castellví va sumar 12 punts en acabar quart al Grup N amb un

C-4, els mateixos que va sumar en Súper N rally, amb un Subaru
Impreza. Pol Castells, amb un Fiat Grande Punto, va aconseguir
4 punts amb Super N Rally i 1 punt més amb el C-4 de Grup
N. Ramon Jou va sumar 8 punts amb el Ford Focus WRC i va
ser quart del Grup N, amb un Subaru Impreza. Finalment, Xavi
Gavilan, amb un Ferrari en Súper N-GT, va sumar 9 punts. I
Sergio Badia 11 punts amb Súper N-GT, amb un Ferrari 360, i
uns altres 6 punts amb el C-4 del Grup N.

QUÈ T’OFEREIX EL
CASAL DE JOVES?
El nou Casal de Joves és un equipament municipal que compta
amb diferents espais per als joves. A la planta baixa hi ha un espai
polivalent on podreu trobar un billar americà i dos futbolins, una
aula-taller i el Punt d’Informació Juvenil. A l’altell disposa d’un
nou espai polivalent on hi trobareu revistes i llibres de temàtica
juvenil, jocs de taula, una TV, Play-station i una Wii.També hi ha tres
despatxos, un d’ells destinat a les entitats o grups juvenils que el
sol·licitin per reunir-se.
Serveis
Internet: ordinadors a disposició dels usuaris per consultar
informació i per a usos ofimàtics.
Rojo-PIDCES: servei d’informació i dinamització al centre
públic d’ensenyament secundari, mitjançant l’equip de Joventut, que
es desplaça al centre.
Agenda d’activitats: informació puntual i actualitzada sobre
les activitats de Masquefa i d’altres indrets.
Taulell d’anuncis:
on podràs anunciarte
o
consultar
anuncis de feina,
llogar o compartir
pis,
classes...
Informació
sobre
temes
d’ensenyament:
d’estudis reglats i
no reglats, beques,
ocupació juvenil...
Jocs
diversos:
futbolins, billar, Play
station, wii, jocs de
taula, música, TV,
llibres i revistes de temàtica juvenil.
Espai per a les entitats: posem a disposició de les associacions
una sala equipada per a reunions i trobades.
Horari d’atenció al públic
Dimarts i dijous de 16h a 20h
Dimecres i divendres de 15h a 20h
Dimecres de 10h a 13h
Dissabte de 17h a 20h
Telèfon: 93 772 85 21
Web: www.rojopuntjove.com

TEATRE SOCIAL
per als alumnes de l’institut
Els alumnes de segon curs d’ESO de l’institut van gaudir el 13 d’abril
de l’obra de teatre ‘No em ratllis’, de la companyia Teatracció. ‘No
em ratllis’ és un espectacle interactiu que fusiona el teatre amb
la prevenció de les conductes de risc associades al consum de
drogues.
L’activitat consta de dues parts que es complementen. En la primera
part es representa les vivències, els pensaments i els records de
tres joves que són en un parc una tarda de divendres plantejantse què fer amb el seu temps lliure. A partir d’aquí s’introdueixen
diferents situacions on s’apropa la problemàtica del consum de
drogues i els riscos associats, convidant al públic a reflexionar
sobre els interrogants suscitats. En la segona part s’obre el debat
i es convida els alumnes a participar activament per resoldre una
situació en què els personatges entren en conflicte (un d’ells ha
begut alcohol i vol portar a l’altre en moto per anar de festa...). Els
actors dinamitzen el debat entorn a la negociació davant la realitat
del consum d’alcohol i la conducció.

Jornada de TREBALL dels
TÈCNICS DE JOVENTUT
El nou Casal de Joves de Masquefa va acollir el 12 d’abril el
plenari tècnic de Joventut de l’Anoia. Hi van participar els tècnics
i dinamitzadors de Joventut de la nostra comarca. En aquesta
jornada de treball es van avaluar les polítiques comarcals en matèria
de joventut desplegades en el bienni 2009-2010 segons el Pla de
Treball aprovat als plenaris tècnic i polític. I es van proposar nous
projectes per constituir el nou Pla de Treball 2011-2012.

L’agenda del PIDCES
6 de maig: exposició ‘Contra el maltractament animal / la tinença
responsable d’animals de companyia
13 de maig: Dia Mundial d’Internet (17 de maig). Exposició
‘Seguretat navegant per la xarxa’
20 de maig: Exposició ‘Civisme’
27 de maig: Exposició ‘Dia Mundial sense Tabac’ (31 de maig)

Maig ‘11

Agenda
Inscripcions: fins el 31 de maig

CULTURA
I FESTES
CAFÈS AMB
HISTÒRIA
1a sessió
El sufragi universal
Dissabte 7 de maig, a les 17h a
la Biblioteca
2a sessió
Tupinades
Dissabte 21 de maig, a les 17h a
la Biblioteca

BALL POPULAR
Diumenge 1 de maig
A les 18h a la Sala Polivalent
Amb Aguamarina
Entrada: 2€

XII FIRA DE
L’ARTESANIA DE
CAN PARELLADA
Diumenge 1 de maig
(Consulteu la pàgina 12)

FESTA DEL ROSER
A LA BEGUDA ALTA
Diumenge 8 de maig
(Consulteu les pàgines 10 i 11)

FESTA MAJOR
PETITA DE
SANT ISIDRE
Del 13 al 15 de maig
(Consulteu les pàgines 10 i 11)

CURSOS I
TALLERS
TIC
Retoc fotogràfic amb The
Gimp
De l’1 al 22 de juny
Dilluns i dimecres de 18 a 19:30h

Curs d’edició de vídeo
Del 6 al 9 de juny
De dilluns a dijous de 17:30 a 20h
Inscripcions: fins el 3 de juny
Taller ‘Crea el teu blog’
Dies: 16, 23 i 30 de maig
De 17:30 a 19:30h
Inscripcions: fins el 13 de maig
Taller ‘No descarreguis,
fes-ho on line’
Els dimecres del 8 al 29 de juny
De 10 a 12h
Inscripcions: fins el 6 de juny
Les Xarxes Socials: aprèn
a utilitzar-les de manera
segura
Dies: 14 i 16 de juny
De 18 a 20h
Inscripcions: fins el 13 de juny
Compres segures per
Internet
Dies: 3 i 10 de juny
De 10 a 12h
Inscripcions: fins a al 2 de juny
Dóna vida a les teves
fotos! Novetat!
Aprèn a realitzar àlbums i
calendaris amb les teves fotos
Dies: 19, 24, 26 i 31de maig
De 17:30 a 19:30h
Inscripcions: fins el 18 de maig
Manteniment domèstic de
l’ordinador
Tots el dimecres
De l’1 al 29 de juny
De 10 a 12h
Manteniment domèstic de
l’ordinador
Dimarts i dimecres
Del 3 al 17 de maig
De 18 a 20h

FORMACIÓ PER
A L’OCUPACIÓ
Cursos de conducció
de carretons elevadors
(carnet acreditatiu)
Adreçat a persones majors de
18 anys
Data: juny (per determinar)

Grup 1: de 8:30 a 14:30h
Grup 2: de 15:30 a 21:30h
Inscripcions: del 2 al 31 de maig
Taller ‘L’entrevista de
feina’
Dijous 26 de maig de 10 a 12h
Inscripcions: fins el 25 de maig
La feina a un clic! Aprèn a
buscar feina per Internet
Dijous 5 de maig de 10 a 12h
Inscripcions: fins el 4 de maig
Com millorar el meu
currículum
Dijous 16 de juny de 10 a 12h
Inscripcions: fins el 15 de juny
Xerrada ‘Quins estudis
ofereix la UOCUniversitat Oberta de
Catalunya?’
Dimarts 7 de juny de 18:30 a
19:30h
Inscripcions: fins el 6 de juny

ESPORTS
CLUB PETANCA
MASQUEFA
Dissabtes a les 17.30
Campionat obert de petanca
a les instal·lacions de Masquefa

CLUB BÀSQUET
MASQUEFA
01/maig – 09h
Grup 1 CT Mini Masc. Reg. Niv. D
CB MASQUEFA-MIXTE –
BASQUETFELS 00
01/maig – 10.30h
Grup 03 Júnior Masc. Niv. C
CB MASQUEFA – MAS DE
SANT LLEI
15/maig – 10.30h
Grup 03 Júnior Masc. Niv. C
CB MASQUEFA – A.E.E. REGINA
CARMELI BLANC
29/maig – 09h/
Grup 1 CT Mini Masc. Reg. Niv. D
CB MASQUEFA-MIXTE –

BÀSQUET PIERA

CLUB PATÍ
MASQUEFA
06/maig – 21.45h
Sèniors 1a Cat. Grup A
CP MASQUEFA – HC
MONTBUI
07/maig – 11h
Benjamí C Camp. BCN B D
CP MASQUEFA C – FERGO
AISA ST FELIU
07/maig – 12h
Aleví F9
CP MASQUEFA C – CP
VILANOVA
13/maig – 21.30h
Sèniors 1a Cat. Grup A
CP MASQUEFA – REUS
DEPORTIU
20/maig – 21.45h
Sèniors 1a Cat. Grup A
CP MASQUEFA – CAMBRILS
CH

FC MASQUEFA
01/maig – 10.30h
Grup 12 Benjamí 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A –
CAPELLADES A
01/maig – 12h
Grup 8 2a Territorial Lliga
MASQUEFA FC A – MOLINS
DE REI A
14/maig – 09.15h
Grup 32 Aleví 4a Div. Lliga
MASQUEFA FC A –
CAPELLADES A
14/maig – 09.30h
Grup 33 Aleví 4a Div. Lliga
MASQUEFA FC A –
IGUALADA E
14/maig – 10.30h
Grup 10 Benjamí 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A –
CAPELLADES B
14/maig – 11.30h
Grup 22 Infantil 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – PALLEJÀ B

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

Agenda esportiva
15/maig – 12h
Grup 8 2a Territorial Lliga
MASQUEFA FC A – CIUDAD
COOPERATIVA A
22/maig – 10.30h
Grup 12 Benjamí 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A– BASE
OLÈRDOLA A
28/maig – 09.15h
Grup 32 Aleví 4a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – PIERA A
28/maig – 09.30h
Grup 33 Aleví 4a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – GAT
CENDRER A

Grup 10 Benjamí 7 3a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A –
ANOIA B
14/maig – 11h
Grup 12 Benjamí 7 3a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A –
ANOIA A
14/maig – 17h
Grup 2 2a Fem. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A –
GORNAL A
15/maig – 17h
Grup 31 Juvenil 2a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A –
ÒDENA A

28/maig – 10.30h
Grup 10 Benjamí 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – ANOIA B

21/maig – 09.30h
Grup 32 Aleví 4a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A –
LA POBLA DE CLARAMUNT A

28/maig – 11.30h
Grup 22 Infantil 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – ST VICENÇ
2009 A

22/maig – 12h
Grup 1 2a Fem. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A –
MOLINS DE REI A

29/maig – 12h
Grup 8 2a Categ.Territ. Lliga
MASQUEFA FC A – TORRELLES A

28/maig – 09.30h
Grup 33 Aleví Quarta Divisió Campionat de Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A –
VILANOVA GELTRU C.F.“G”

ESCOLA DE
FUTBOL BASE
01/maig – 17h
Grup 31 Juvenil 2a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A –
SAN MAURO B
07/maig – 09.30h
Grup 32 Aleví 4a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A –
MASQUEFA FC A
07/maig – 17h
Grup 2 2a Fem. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A –
HORTA A
08/maig – 12h
Grup 1 2a Fem. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A –
VALLIRANA A
14/maig – 09.30h
Grup 33 Aleví 4a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A –
ANOIA C
14/maig – 11h

28/maig – 11h
Grup 10 Benjamí 7 3a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A –
LA TORRE DE CLARAMUNT A
28/maig – 11h
Grup 12 Benjamí 7 3a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A –
BLANCA SUBUR C

14/maig – 18.30h
Divisió d’Honor
ESPARDENYA MASQUEFA – FS
CARDEDEU

CLUB
EXCURSIONISTA
ANOIA
Dissabte 21 i diumenge 22
Etapa GR11: La Cortinada – Arinsal
– Comapedrosa (2942m) – Refugi
de Baiau - Àreu

CLUB CICLISTA
MASQUEFA
03/maig – 08h – 84 Km
(Sant Sadurní d’Anoia, Lavern, SC
de Sesgarrigues, Sant Pere Molanta,
L’Arboçar, Olivella, Sant Pere de
Ribes, Olèrdola,Vilafranca, Sant
Sadurní d’Anoia i Masquefa)
10/maig – 08h – 84 Km
(Sant Sadurní d’Anoia,Torrelavit,
El Pla, Guardiola de Font-rubí,Alt
de Font-Rubí, Sant Martí Sarroca,
Vilafranca, Sant Sadurní d’Anoia i
Masquefa)
17/maig – 08h – 85 Km
(Martorell,Terrassa, La Bauma,
Monistrol de Montserrat, Collbató,
Esparreguera, Piera i Masquefa)
24/maig – 07.30h – 90 Km
(Piera,Vallbona, Igualada, Òdena,
Maians, Castellfollit del Boix,
Maians, Òdena, Igualada, Piera i
Masquefa)

Inscripció Prèvia
14/maig– 09.30h
Tirada Festa de Sant Isidre
de Masquefa
Tir al plat
15/maig – 09.30h
Carrabina Pneumàtica
22/maig – 09.30h
Pistola Pneumàtica

EXHIBICIÓ DEL
BONAVISTA GYM
Dissabte 21 de maig
A les 17h a la Sala Polivalent del Recinte Rogelio Rojo
Demostracions:
Boxa
Muay Thai
Aeròbic
Step
Regueton
Tonificació
Taekwon-do itf
Gim Stick
Culturisme

CAMPIONAT
SLOT CATALÀ
Divendres 20 i dissabte 21 de maig
Sala Polivalent del Recinte Rogelio
Rojo
Sisena prova de rallis del Campionat
Slot Català

FESTA DE LA MOTO

29/maig – 17h
Grup 31 Juv. 2a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A –
ESPARREGUERA A

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

Dissabte 28 de maig
10:00h: Obertura de les instal·
lacions
11:00h: Ball en línia, exhibició
d’Anoia Country fins les 12:00
12:30h: Concert
13:30h: Ruta barítima
16:00h: Concert
17:00h: Jocs
17:45h: Lliurament de trofeus.
18:00h: Fi de festa a la Rogelio Rojo

FS ESPARDENYA
DE MASQUEFA

CLUB DE TIR
ESPORTIU

I MARXA Bttsords
sense Barreres

29/abril – 18.30h
Divisió d’Honor
ESPARDENYA MASQUEFA – FS
TORELLÓ

08/maig – 09.30h
Campionat de Catalunya
1a Fase
Pistola 9mm

Diumenge 29 de maig
A partir de les 07.30h
Cinquena prova puntuable de la Xallenger Penedès-Garraf-Anoia 2011

28/maig – 17h
Grup 2 2a Fem. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A –
CAN VIDALET CF (RET- 1a v) A

31/maig – 07.30h – 95 Km
(Sant Sadurní d’Anoia,Torrelavit,
Guardiola de Font-rubí, Sant Martí
Sarroca, La Llacuna, Mediona,
Capellades, La Pobla de Claramunt,
Vallbona, Piera i Masquefa)

MASQUEFA

batega
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

La Capella del Roser de Masquefa. S.XVIII
(Notícies històriques, 2)
A l’inici del S.XVIII ens porta notícies de
la Capella del Roser la visita pastoral de
l’any 1703. Ja s’hi celebren misses, el primer
diumenge de cada mes, així com els vespres
i processons, la Causa Pia dóna assistència
de 50 lliures barcelonines per tal de casar
les noies del poble.
Una vegada finalitzada la Guerra de Successió
(1705-1714) apareix el primer cadastre de
la vegueria de Vilafranca, de la qual Masquefa
en formava part, concretament l’any 1717,
i ens porta notícies del tipus de cultiu de
la terra; cereals, vinya, oliveres i horta. És
sobre la base d’aquests productes que
Masquefa iniciarà durant el S.XVIII, la seva
recuperació econòmica, demogràfica i la
progressiva agrupació de cases entorn
al camí ral d’Aragó. Trobem també per
aquestes dates, així doncs en el cadastre de
1719, que Masquefa té una població d’uns
240 habitants.
Malgrat no tenir notícies de la guerra,
aquesta sembla que va produir els seus
efectes i canvis en les relacions de poder i
en l’oligarquia dirigent. Els beneficiaris dels
beneficis eclesiàstics no fan efectius els
seus pagaments i hi ha un cert desconcert
i desgavell en els llibres de comptes. L’any
1745 es redacta un recull documental que
fa les funcions d’historial dels beneficis,
capellanies i altres fundacions (espèculum).
Redactat per l’arxiver Campillo, es troba
classificat per parròquies. Pel que fa
referència a la parròquia de Masquefa, fa
menció als patronats i rentes, presenten
notes on es fan referències a moltes
notícies d’interès.
En el document referent a la capella del
Roser, la clàusula hereditària del testament
de Joan Bernich, apareix en un procés sobre
aquest benefici de l’any 1725, en el plec 3,
“diverses esglésies”, foli 25 recte, en el
qual el dia 9 d’agost de 1725 va ser dictada
sentència en què es declarava que aquest

benefici havia de ser conferit a Josep Torelló.
L’any 1728 visita Masquefa el Bisbe
Bernat Ximénez de Cascante. Adverteix
a la confraria del Roser que ha de portar
els llibres amb millor forma i claredat.
Els beneficiats de Nª Sª del Remei, Nª
Sª de Roser i Sta. Magdalena hauran de
presentar al cap d’un mes les donacions,
títols, obligacions i rendes que tinguin. La
desfeta de la guerra es fa palesa també en
el deteriorament de la Capella del Roser:
l’any 1729, el mateix Bisbe Bernat Ximénez
adverteix que la capella amenaça de ruïna i

la Capella del Roser.
La seva restauració sembla que finalment
es fa efectiva i l’any 1752 s’hi celebra una
gran confirmació, on participen 140 nens
i nenes, possiblement amb nens i nenes
d’altres poblacions veïnes si tenim en
compte el cadastre de 1787 (377 habitants).
Tot i les seves reduïdes dimensions, mica
en mica veiem com la Capella del Roser es
consolida com lloc de culte i reunió, prenent
protagonisme a l’antiga església de Sant Pere
i la Santa Creu, per la seva ubicació al bell
mig de la vila.

Xavier Pérez Fornés

que necessita reparacions en diferents parts,
ordena el reconeixement de dita església
per un o dos mestres de cases i que diguin
si l’església està en perill de caure; prohibirà
l’ús de la capella fins que no sigui reparada.
Els pagaments del benefici continuen sense
fer-se efectius i l’any 1739 el Bisbe Francisco
del Castillo invoca al segrest del benefici de

Fonts documentals:
Visita pastoral de 1728.
Localitzada a l’APM. Registre Parroquial
3.2.7;Visites pastorals/ Caixa 15, f.38-39
Visita pastoral de 1729.
Localitzada a l’APM. Registre Parroquial
3.2.7;Visites pastorals/ Caixa 15, f.38-39
Visita pastoral de 1735.
Localitzada a l’APM. (Registre Parroquial
3.2.7;Visites pastorals/ Caixa 15, f.46-47
Visita pastoral de 1739.
Localitzada a l’APM. (Registre Parroquial
3.2.7;Visites pastorals/ Caixa 15, f.47-48
Visita pastoral de 1752.
Localitzada a l’APM. (Registre Parroquial
3.2.7;Visites pastorals/ Caixa 15, f.63-64
Especulum. Parròquies del
Penedès. Volum 4 fol. 874-879.
Localitzat a l’ADB.
Bibliografia:
Tomb, maig 2007
Puigvert,JM.:“Església,territori i
sociabilitat (S.XVII-XIX)”.Vic: Eumo, 2001

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
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NOM: Associació de Mares i Pares de l’Escola Vinyes Verdes
ANY DE CREACIÓ: 1984
INTEGRANTS: 6
CATEGORIA: Educació
ACTIVITAT: Representació de les mares i pares
davant de la direcció de l’escola. Organització d’activitats
extraescolars i de les festes del centre.
adreça: Mossèn Cinto Verdaguer, 50 (La Beguda Alta)
telf.: 93 772 76 27

AMPA de l’Escola Vinyes Verdes:
una gran ajuda per a una escola petita

“En una escola petita l’AMPA fa de tot, el paper de les mares i les pares és molt important ja que podem
organitzar algunes activitats que d’altra manera difícilment l’escola podria oferir”, explica la Montse Miguel,
presidenta de l’Escola Vinyes Verdes de La Beguda Alta. L’escola, que el 2008 va estrenar nou edifici, ofereix
els estudis de segon cicle d’educació infantil (de P3 a P5) i de primària (de 1r a 6è). En l’actualitat acull 120
alumnes.
L’AMPA de l’Escola Vinyes Verdes l’integren avui sis mares, les quals es multipliquen per poder arribar a tot
arreu. I és que de feina no els en falta. A més de fer la funció d’altaveu de les famílies davant la direcció del
centre, amb la qual es reuneixen una vegada al mes per tractar els temes relacionats amb el funcionament
de l’escola, l’Associació de Mares i Pares organitza també activitats extraescolars una vegada acabada la
jornada d’estudi. Amb aquesta iniciativa ajuden les mares i pares a conciliar la vida laboral i familiar. Aquest
curs l’entitat ha promogut classes d’iniciació a l’esport i de ball modern.A més l’AMPA s’encarrega del servei
d’acollida (de 2/4 de 9 a les 9 del matí) i del servei de menjador.
L’associació també s’implica activament en l’organització de les diverses festes que se celebren a l’escola,
com ara la Castanyada, el Carnestoltes o la festa de fi de curs. A més un cop al mes prepara un contacontes
teatralitzat, en el qual participen els alumnes. L’AMPA gestiona també la compra dels llibres de text i dels
xandalls, i organitza casals en els períodes de vacances.
L’entitat fa una crida a totes les famílies del centre perquè se sumin a l’AMPA. “Com més mares i pares
siguem millor, perquè més coses podrem fer i més beneficiats en sortiran els nostres fills”, explica la Montse.
Les persones interessades a donar-los un cop de mà poden trucar a l’escola (93 772 76 27) i preguntar per
elles.
L’entitat anima també les famílies a participar en les activitats extraescolars: “potser a vegades les famílies
porten els fills a fer activitats a d’altres llocs, i aquí tenen l’avantatge que les poden fer a l’escola mateix i
amb els seus amics”.
L’AMPA destaca els avantatges que té una escola petita. “Som com una família, el tracte entre les famílies
i amb la direcció és més fàcil, directe, personal...”. També entre els alumnes. A l’Escola Vinyes Verdes els
alumnes de P3, P4 i P5 fan algunes classes conjuntes, i també els de 1r i 2n, els de 3r i 4t, i els de 5è i 6è.
“Així, els grans ajuden els petits”.

“En una escola petita, la tasca de l’AMPA és molt important, ja
que podem organitzar algunes activitats per als alumnes que,
d’altra manera, difícilment el centre podria oferir”

