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SABÍEU QUE...

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 93 771 73 42
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 60 25
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  676 34 50 53
MOSSOS D'ESQUADRA 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 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

VACANCES I HORARIS D'ESTIU 
A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 

La festa de 
la Ciutat 

Gegantera busca 
voluntaris

Masquefa continua els preparatius de la 
gran festa de la Ciutat Gegantera, que se 
celebrarà a la nostra vila els dies 8, 9 i 10 
de juny de 2012. Amb aquest objectiu ja 
s’han constituït diverses comissions de 
treball. Una d’aquestes és la Comissió 
de Voluntariat, que s’encarregarà de la 
captació de voluntaris i la seva formació, 
ja que per fer possible la festa cal la 
implicació de tots i totes.
Aquest darrer trimestre de l’any la 
Comissió de Voluntariat definirà les 
tasques que duran a terme els voluntaris. 
Entre altres, caldran col·laboradors per 
ser els referents de cada colla participant, 
per estar en els punts d’informació, 
per l’avituallament en les cercaviles, 
per logística d'apats. A partir del gener 
es posarà en marxa una campanya de 
captació de voluntaris i començaran les 
inscripcions per a tothom que hi vulgui 
col·laborar.
Per a més informació podeu adreçar-vos 
a la seu de la Ciutat Gegantera, (a l’antiga 
biblioteca), els dissabtes, de 10 del matí 
a 1 del migdia.

Alguns consells ens ajudaran a fer un ús 

eficient dels aparells d’aire condicionat i 

estalviar energia:
• Vestiu-vos amb roba fresca i lleugera

• Feu servir tendals, persianes o cortines

• Es pot crear un efecte de frescor obrint 

les finestres de façanes oposades que 

permeti la circulació d’aire per l’interior 

de l’habitatge

• Per a mantenir una temperatura de 

confort constant, quan s’engegui 

l’aparell d’aire condicionat, tanqueu 

portes i finestres

• Instal·leu termòstats i rellotges 

programables per regular la 

temperatura de les diferents estances i 

els temps de funcionament

• El més important és que el termòstat 

estigui a una temperatura adequada que 

generi benestar i no malgasti energia. 

Un aire condicionat programat a 21ºC, 

si es regula a 26ºC, redueix el seu 

consum de 1.000 kWh a 600 kWh en 

tres mesos. Això suposa uns 30 euros 

d’estalvi
• Adquiriu els aparells d’aire condicionat 

més eficients, de classe A

• Un aparell d'aire condicionat domèstic 

pot tenir un consum energètic entre 

500 i 600 kWh l’any, mentre que en un 

ventilador és només de 50 kWh l’any

• Feu un adequat manteniment dels 

equips de climatització

• Si canvieu les finestres, informeu-vos de 

la diversitat de models i materials 

Estalviar 

energia a l’estiu

Ajuntament. No tanca per vacances. L’horari d’estiu és de 
dilluns a divendres, de 9h a 14h, i dilluns de 17 a 19h.
Serveis Territorials. No tanca per vacances Del 8 al 26 
d’agost, l’horari serà de 10h a 13h.
Àrea de Serveis Personals. No tanca per vacances. L’horari 
d’estiu és de dilluns a divendres, de 9h a 14h, i dilluns de 17 a 19h.
Centre Tecnològic Comunitari. Tancat per vacances del 
22 d’agost al 2 de setembre, ambdós inclosos. L’horari d’estiu (del 

25 de juliol al 21 d’agost) és de dilluns a divendres, de 9h a 14h, i dilluns de 17h a 20h.
Club de la Feina. Els dies 1, 8 i 18 d’agost l’horari serà de 9.30h a 14h. A partir del 5 de setembre 
es reprendrà l’horari habitual.
Biblioteca. Tancat per vacances de l’1 al 19 d’agost, ambdós inclosos. L’horari d’estiu és de dilluns 
a divendres, de 15.30h a 21h, i dimecres, de 10h a 13.30h. Fins al 10 de setembre tancarà els dissabtes.
Casal de Joves. Tancat per vacances del 16 d’agost al 31 d’agost, ambdós inclosos. L’horari d’estiu 
és dimarts i dijous de 16h a 20h. Dimecres i divendres de 15h a 20h. Dimecres de 10h a 13. Dissabte 
de 17h a 20h. 
Casal de la Gent Gran. Durant el mes d’agost tancarà els divendres a la tarda i els dissabtes i 
diumenges tot el dia. El 15 d’agost romandrà tancat.
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ACTUALITAT

Des de l’1 de juliol les màquines ja treballen al pati de l’antic 
institut, on s’aixecarà el nou Centre d’Atenció Primària (CAP). 
Els treballs s’han adjudicat a la UTE (Unió Temporal d’Empreses) 
formada per Emcofa i Constructora de Calaf per un import 
d’1.889.915,28 euros, IVA no 
inclòs. Aquesta partida inclou les 
obres de construcció, la direcció 
tècnica d’arquitecte i aparellador, i 
la coordinació de seguretat i salut. 
La construcció del nou Centre 
d’Atenció Primària ha de traduir-
se en la solució definitiva a les mancances en l’atenció mèdica a 
Masquefa. El nou CAP serà 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.

Modernitat i funcionalitat
L’edifici destacarà per la seva modernitat i funcionalitat, l’estalvi 
energètic, que permetrà reduir els costos dels subministraments, 
i la seva integració en l’entorn. En aquest sentit, l’edifici del CAP 

mantindrà un diàleg coherent amb l’arquitectura i l’estètica de 
l’emblemàtica Fàbrica Rogelio Rojo.
L’edifici assistencial es complementarà amb la construcció, en la 
planta baixa, d’un aparcament amb 48 places.

El nou CAP serà realitat gràcies 
a l’esforç econòmic que fa 
l’Ajuntament de Masquefa, que, 
tot i que no té les competències 
en sanitat, avança els gairebé 
2 milions d'euros euros a 
la Generalitat de Catalunya, 

l’òrgan competent. El Govern català retornarà aquest import 
al Consistori en tres anualitats: aquest 2011, el 2012 i el 2013. 
A més, l’Ajuntament inverteix uns altres 315.756 euros per a la 
construcció de l’aparcament soterrat. 
La construcció del nou CAP ha estat la primera actuació que ha 
licitat l’empresa municipal Masquefa SL. El fet que l’Ajuntament 
hagi tret a concurs les obres mitjançant l’empresa municipal ha 
permès accelerar els tràmits i reduir els costos que hauria pagat si 
licités directament l’actuació.

Aquest juliol han començat les obres del nou Centre d’Atenció Primària, que es 
construeix al pati de l’antic institut. La previsió és que el nou equipament sanitari obri 

portes el setembre o octubre de 2012

ARRANQUEN LES OBRES DEL NOU CAP

Segons indicacions del Departament de Salut de la Generalitat, 
els veïns de Masquefa que es trobin amb una urgència mèdica 
a partir de les 9 del vespre dels dies laborables, i també a 
qualsevol hora del cap de setmana, han de dirigir-se directament 
a l’Hospital de Martorell (avinguda Mancomunitats Comarcals, 
1-3 - 93 774 20 20). Si la urgència es produeix entre les 8 i les 9 
del vespre dels dies laborables poden continuar anant al CAP 

de Martorell, també a l’avinguda Mancomunitats Comarcals. A 
partir de les 9 del vespre, però, cal dirigir-se a l’Hospital.
D’altra banda, el CAP de La Beguda Alta estarà tancat per 
vacances del 29 de juliol al 12 de setembre. En aquest període 
els veïns de La Beguda empadronats a Masquefa hauran 
d’adreçar-se al CAP de Masquefa, els de Sant Esteve al de Sant 
Esteve, i els de Sant Llorenç a Sant Llorenç.

La inversió frega els 2.000.000 d’euros 
i permetrà solucionar definitivament 

les mancances en l’atenció 
mèdica a Masquefa

Canvis en l’atenció mèdica a Masquefa i La Beguda
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ACTUALITAT

L’oferta formativa per a persones adultes d’aquest nou curs 2011-
2012 començarà entre els mesos de setembre i octubre. Els 
masquefins podran fer més d’un centenar de cursos de tots els 
àmbits: aprenentatge de llengües, coneixements de base i accessos 
al sistema educatiu, formació per a l’ocupació, Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació, expressió artística i esports, la majoria 
organitzats per l’Ajuntament i altres també per les entitats.
En l’agenda formativa de la nova temporada hi figuraran novetats 
destacades, com ara un Curs de fidelització de clients, adreçat a 
comerciants, empresaris i emprenedors; els cursos ‘Connecta’t’, per 
ajudar a trobar feina mitjançant les eines informàtiques i multimèdia, 
o un curs de formació instrumental, per aprendre a llegir i escriure 
amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
També s’ha programat, per primera vegada, un curs de nivell bàsic de 
català per a persones nouvingudes, subvencionat pel Departament 
de Benestar Social de la Generalitat i el Consorci de Normalizació 
Lingüística. A més, s’ha canviat el format dels cursos d’anglès de 
nivell elemental i pre-intermediate, que ara seran intensius, amb una 
durada de 45 hores cadascun.
Al mateix temps, l’oferta formativa mantindrà propostes que els 
darrers anys han tingut una gran acceptació. És el cas, per exemple, 

del curs de nivell C de català el curs per a l’obtenció del carnet 
de conducció de carretons, el de manipulació d’aliments o el 
de monitor/a de lleure infantil i juvenil, a més de les sessions de 
preparació de les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig 
i de Grau Superior, entre altres. Davant les sol·licituds que s’han 
rebut, es tornarà a impartir el curs de formació inicial en prevenció 
de riscos laborals per a l’obtenció de la Targeta Professional de la 
Construcció.
L’oferta continuarà posant l’accent en l’estreta relació entre la 
formació i el món laboral. Bona part de la formació postobligatòria 
que s’oferirà servirà als assistents per millorar les seves 
competències professionals i, d’aquesta manera, ajudar-los a trobar 
feina o millorar l’actual lloc de treball. L’objectiu és formar perfils 
professionals cada vegada més demanats per les empreses. A més 
dels cursos també es tornaran a impartir tallers específics per a la 
recerca activa de feina.

Curs d’administratiu/va polivalent per a pimes
L’Ajuntament també vol tornar a oferir formació ocupacional 
subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Per 
això ha sol·licitat al SOC una subvenció per impartir, per segon any, 

MÉS DE CENT CURSOS 
PER A PERSONES ADULTES
L’Ajuntament és conscient de la importància que té formar-se al llarg de tota la vida, així com 
del pes determinant que la formació té a l’hora de trobar feina o millorar l’actual lloc de 
treball. Per això, aquest nou curs 2011-2012 tornarà a organitzar una àmplia oferta de cursos 
adreçats a les persones adultes. L’any passat 610 masquefins van formar-se en les sessions 
organitzades pel Consistori
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un curs d’administratiu/va polivalent per a pimes. Aquest curs, que 
estaria subvencionat pel Departament de Treball de la Generalitat 
i el Fons Social Europeu, s’adreça especialment a persones que es 
troben en situació d’atur o amb grans dificultats per accedir al món 
laboral. 
El curs consta dels mòduls següents: entorn empresarial (20h), 
aplicacions informàtiques bàsiques, administratives i de gestió 
(130h), tècniques administratives d’oficina (60h), tècniques 
administratives de la gestió empresarial dels departaments de 
comptabilitat, comercial i de recursos humans (140h), inserció 
laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10h) i 
prevenció de riscos (10h).
En cas que finalment el SOC concedeixi l’ajut, la previsió és que el 
curs s’iniciï el dia 2 de novembre. Totes les persones interessades 
poden demanar més informació al Centre Tecnològic Comunitari 
(Av. Catalunya, 60 – 93 772 78 28). També poden enviar un correu 
electrònic a hijalbacev@diba.cat. El curs ampliarà aquest any les 
hores lectives i arribarà fins a les 370. Si finalment es disposa 
d’aquest ajut, l’Ajuntament informarà de les dates exactes del curs 
i del procés d’inscripció.

Accés a Cicles Formatius
D’altra banda, l’oferta formativa de la nova temporada tornarà a 
incloure els cursos de preparació de les proves d’accés a Cicles 
Formatius. L’Ajuntament, com a membre de la Xarxa Transició 
Escola Treball (TET) Anoia Sud, ha aconseguit una subvenció de 7.500 
euros de la Diputació de Barcelona, concretament del Programa 
de mesures formatives per lluitar contra la crisi, per finançar les 
classes de preparació a la prova d’accés al Cicle Formatiu de Grau 
Mig. Gràcies a aquest ajut, i tal i com ja ha passat aquest any, els 
alumnes pagaran només 50 euros per tot el curs. Aquesta formació 
s’adreça a persones que no tinguin el graduat en ESO i que tinguin 
almenys 17 anys o els facin durant el 2012. També s’oferirà el curs 
de preparació per a la prova d’accés al Cicle Formatiu de Grau 
Superior, adreçada a persones que tinguin com a mínim 19 anys o 
els facin durant el 2012.
Aquest darrer curs el 80% dels alumnes que van preparar-se la 
prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig l’han aprovat. Alguns 
d’ells també s’han presentat amb èxit a la prova lliure del Graduat 
en Educació Secundària. També el 80% dels alumnes que van 
preparar-se la prova d’accés a Grau Superior l’han aprovat.

Aposta per les TIC
L’agenda formativa del curs 2011-2012 reforça l’aposta per la 
formació en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Només 
per al darrer trimestre d’aquest 2011 l’Ajuntament ha programat 22 
cursos TIC. Igual que aquest any, els cursos TIC seran gratuïts per a 
les persones en atur que assisteixin almenys al 80% de les classes.
Una de les novetats destacades serà la possibilitat de fer els cursos 
‘Connecta’t’, per aprendre a buscar feina mitjançant les TIC. Els 
interessats podran fer tots dos mòduls (un d’informàtica i un altre 
de recerca de feina) o bé només un mòdul. L’Ajuntament oferta 
aquests cursos en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de 
Catalunya i la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de 
la Informació. Les persones interessades han d’adreçar-se a l’Oficina 
de Treball de la Generalitat a Martorell. Entre altres novetats, també 
s’ampliarà la durada dels cursos de preparació de l’examen d’acTIC 
fins a les 30 hores.

Tota l’oferta formativa per al curs 2011-2012 es recollirà 
en una nova edició de la Guia formativa per a persones 
adultes, que a partir de la primera setmana de setembre es 
podrà consultar al web de l’Ajuntament (www.masquefa.
cat) i a les dependències municipals (l’Ajuntament, el Centre 
Tecnològic Comunitari i l’Àrea de Serveis Personals). A 
més, el dia 12 de setembre, a les 10 del matí, al CTC es 
farà una xerrada informativa sobre l’oferta formativa. Els 
interessats a assistir a la xerrada poden inscriure’s al 93 
772 78 28 o a hijalbacev@diba.cat. Les inscripcions a tots 
els cursos començaran el dia 12 de setembre al CTC, a 
excepció de les de les proves d’accés a Cicles Formatius 
de Grau Mig, que es faran a partir del 7 de setembre.

Guia, xerrada informativa i 
inscripcions
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NOTÍCIES

L’Ajuntament va aprovar en ple extraordinari les retribucions 
i indemnitzacions que rebran els càrrecs electes. La proposta 
de l’equip de govern s’ajusta a la nova realitat econòmica i 
representa un estalvi de fins a 40.000 euros (una reducció 
del 20%) respecte a les retribucions de l’any 2007, i de 9.000 
euros respecte al 2010, quan ja es van aplicar importants 
mesures d’estalvi. La proposta es va aprovar amb els vots a 
favor de l’equip de govern de CiU, les abstencions d’ERC i 
PP, i els vots contraris de la coalició Progrés Municipal-.Partit 
dels Socialistes-Avancem per Masquefa i de Força Masquefa.
El capítol de retribucions i indemnitzacions per al conjunt 
dels 13 regidors ( 8 al govern i 5 a l’oposició) puja a 144.000 
euros anuals. Es tracta d’una xifra molt inferior als 440.000 
euros anuals que recomana com a màxim la Federació 
Catalana de Municipis per a les localitats amb el mateix 
nombre d’habitants que Masquefa. Els càrrecs electes de 
Masquefa percebran el 32% del màxim fixat per la Federació.
Aquest estalvi de 40.000 euros respecte al 2007 es deu a 
la voluntat d’austeritat del govern i a l’aplicació d’una nova 
metodologia. Mentre en l’anterior mandat l’equip de govern 
tenia una regidora a dedicació exclusiva i dos regidors a 
dedicació parcial,  aquest mandat només una regidora, Elena 
Fernández, tindrà dedicació exclusiva, amb una retribució 

anual de 27.000 euros bruts, dividits en catorze pagues. En 
canvi, l’alcalde i la resta de regidors no tindran dedicació, 
ni complerta ni parcial, i rebran indemnitzacions per 
assistències. Els càrrecs electes no cobraran si no assisteixen 
a les sessions dels òrgans col·legials. Una altra novetat és que, 
quan se celebri més d’una sessió el mateix dia, en cobraran 
només una, i no com fins ara que es cobraven tantes sessions 
com se celebraven el mateix dia. Aquest mandat també s’ha 
eliminat el càrrec de confiança.
D’acord amb el règim d’indemnitzacions aprovat, els regidors 
percebran 150 euros per assistir als plens municipals, 300 
l’alcalde, i 50 euros a les Comissions Informatives, 100 
l’alcalde. Per assistència a la Junta de Govern Local i per 
assistència a la Comissió de seguiment i assessorament a 
l’alcaldia s’estableix una indemnització de 150 euros per als 
regidors i 300  per a l’alcalde. Per a la Junta de Portaveus 
(que reuneix el cap de cada grup municipal) de 50 euros 
per als regidors i de 100 per a l’alcalde. Per assistència a 
la junta d’alcaldes de barri l’alcalde percebrà 300 euros. I 
per assistència a altres òrgans col·legials els regidors rebran 
150 euros i l’alcalde 300. Els cinc grups municipals amb 
representació a l’Ajuntament percebran 85 euros per grup i 
42,50 per regidor per assistència als plens municipals.

Aprovades les retribucions i indemnitzacions 
als càrrecs electes

El capítol de compensacions als representants municipals puja a 144.000 euros anuals, 
xifra que representa un estalvi de 40.000 euros (un 20% menys ) respecte al 2007, tot 

i que el govern té ara un regidor més

El nou Consell Comarcal de l’Anoia, constituït el 22 de juliol 
passat, té dos representants masquefins: l’alcalde Xavier Boquete, 
de Convergència i Unió, i la regidora Rosa Hernández, d’Esquerra 
Republicana. Boquete torna a ser el màxim representant de la 
institució anoienca i n’ocupa la presidència per segona vegada. 
Rosa Hernández n’és consellera. 
Tant Boquete com Hernández formen part del nou equip de 
govern del Consell Comarcal de l’Anoia, ja que Convergència i 
Unió i Esquerra Republicana han reeditat el pacte que ja els va 

portar al govern els quatre anys darrers. Boquete assumeix les 
tasques de presidència i Hernández és consellera de Cultura, 
Esports i Societat de la Informació.
En aquest nou mandat, el govern de CiU i ERC al Consell 
Comarcal s’ha fixat com a gran prioritat la reactivació econòmica 
de la comarca i la creació de nous llocs de treball. Altres 
prioritats per als quatre anys vinents són garantir el benestar de 
les persones i potenciar la implicació activa de la ciutadania en 
el futur del territori.

Xavier Boquete (CiU) i Rosa Hernández (ERC), 
representants masquefins al Consell Comarcal



CALENDARI ESCOLAR 2011-2012

1r CICLE D’EDUCACIÓ 
INFANTIL
Escola Bressol Municipal La 
Baldufa
Llar d’ Infants Municipal 
Francesc Mata i Sanghés
Inici de curs: 7 de setembre de 2011
Final de curs: 20 de juliol de 2012
Horari escolar: de 9h a 12h i de 15h 
a 17h

2N. CICLE D’ EDUCACIÓ 
INFANTIL I EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA
Escola El Turó

Escola Font del Roure
Escola Masquefa II
Escola Vinyes Verdes de La 
Beguda
Inici de curs: 12 de setembre de 2011
 Final de curs: 22 de juny de 2012
Horari escolar: de 9h a 12.30h i de 
15h a 16.30h
*Jornada intensiva (el 22 de desembre 
i de l’11 al 22 de juny): de 9h a 12.30h 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA (ESO)
Secció d’Institut de Masquefa
Inici de curs: 12 de setembre de 2011 

Final de curs: 22 de juny de 2012 
Horari escolar: dilluns, dimarts i 
dijous de 8h a 13.30h i de 15h a 17h. 
Dimecres de 8h a 12.30h i divendres 
de 8h a 13.30h.

Vacances i dies de lliure 
disposició (a tots els centres):
Nadal: del 23 de desembre al 8 de 
gener
Setmana Santa: del 2 al 9 d’ abril
Dies de lliure disposició: 31 d’ 
octubre, 9 de desembre, 20 de febrer, 
30 d’ abril i 28 de maig.

Els monitors de mobilitat segura de la Policia Local, el José 
Miguel i l’Àngel, han dut a terme els mesos de març, abril 
i maig el Programa d’educació viària i mobilitat segura als 
centres educatius de Masquefa i La Beguda, concretament 
a les escoles bressol La Baldufa i Francesc Mata i Sanghés, 
i a les escoles El Turó, Font del Roure, Masquefa II i Vinyes 
Verdes.
Aquest programa té com a objectiu principal que els 
alumnes coneguin el seu entorn urbà i aprenguin a ser 
uns usuaris respectuosos de la via pública, ja sigui com 
a vianants, passatgers o conductors de bicicleta. En les 
sessions impartides pels dos monitors, que han rebut 

formació específica a l’Escola de Policies, es treballen hàbits 
i actituds cíviques respecte al trànsit al municipi per tal que 
col·laborin en evitar situacions de risc i, per tant, prevenir 
possibles accidents. 
Aquest any han participat en el programa alumnes d’entre 2 i 
11 anys, els quals han seguit classes teòriques i també sessions 
pràctiques. Els més petits han fet jocs amb bicicletes i els més 
grans han gaudit de sortides amb bicicleta al Cementiri Vell 
o a Sant Esteve Sesrovires. Cada curs duu a terme activitats 
específiques d’acord amb l’edat dels alumnes. 
El Programa d’educació viària i mobilitat segura és una acció 
del Projecte Educatiu de Vila.

Mobilitat segura a les escoles

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha establert alguns canvis respecte el calendari escolar del curs 
2011-2012. El calendari serà el següent:
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NOTÍCIES

El Centre Tecnològic Comunitari fa una crida a tots els 
masquefins perquè l’ajudin a guanyar el premi estatal 
d’accessibilitat ‘Romper Barreras’. Aquests guardons premien 

els projectes de tot l’estat que aposten per la tecnologia per 
a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. 
Els guanyadors dels premis es decideixen mitjançant una votació 
popular on line i fins ara molts vilatans i entitats han votat per 
la candidatura del CTC i han fet campanya per recollir vots. 
Però el CTC necessita el suport de tothom. És molt senzill. 
Només heu d’entrar a la pàgina www. premiosromperbarreras.
es i votar pel vídeo del centre tecnològic. 
Teniu fins al 31 d’agost per fer-ho.

EL Centre de Dia incorpora servei de transport
Els usuaris del Centre de Dia Masquefa disposen des del juliol 
d’un servei de transport que els porta fins al centre a l’inici 
de la jornada i els retorna a casa en acabar. La incorporació 
d’aquest nou servei s’emmarca en la voluntat del Centre de Dia 
de millorar constantment l’atenció als usuaris i els seus familiars. 
Per això el centre ha adquirit un vehicle, amb capacitat per a 8 
places, més la del conductor, per a la realització d’aquest servei. 
Es tracta d’un servei especialment útil a Masquefa, ja que algunes 
de les urbanitzacions estan allunyades del nucli urbà, on hi ha el 
centre.
Els usuaris que vulguin fer ús del servei de transport poden 
adreçar-se al centre per sol·licitar-lo i concretar els horaris 
de la recollida i la tornada a casa, que s’estableixen en funció 
de la ruta. El Centre de Dia Masquefa està situat al Passatge 
Montserrat, número 1, i el seu telèfon és el 93 772 79 90.
D’altra banda, el centre romandrà obert tot l’estiu, agost inclòs, 
perquè els usuaris puguin continuar rebent atenció. Els horaris 

seran els habituals: de dilluns a divendres, deu hores diàries: de 
2/4 de 9 del matí a 2/4 de 7 de la tarda.
El Centre de Dia ofereix als usuaris un suport durant el dia per 
recuperar la seva autonomia personal i social i, així, afavorir que 
puguin continuar vivint a casa, en el seu entorn familiar habitual. 
Es tracta d’un recurs cada vegada més sol·licitat per la gent 
gran i les persones amb dependència. Els usuaris es beneficien 
de serveis com ara administració de la medicació, suport a les 
activitats de la vida diària, valoracions psicològiques, supervisió 
dietètica, higiene, tractaments de fisioteràpia, tallers ocupacionals 
i cures d’infermeria, a més de serveis complementaris: bugaderia, 
dutxes, menjador, menjars a domicili i podologia. Hi fan activitats 
com ara musicoteràpia, tallers d’escriptura i de memòria, 
psicomotricitat i sortides lúdiques. 
Si voleu més informació o esteu interessats a reservar plaça podeu 
adreçar-vos al Passatge Montserrat, número 1, o trucar al telèfon  
93 772 79 90. 

El Club Excursionista Anoia 
torna a portar la Flama del 
Canigó a Masquefa
El 23 de juny, Masquefa va tornar a encendre les fogueres de 
Sant Joan amb la Flama del Canigó, símbol d’unió de tots els 
indrets de parla catalana. I ho va fer gràcies al Club Excursionista 
Anoia (CEA), que la nit abans va tornar a pujar al cim d’aquesta 
mítica muntanya de la Catalunya del Nord (2.784 metres) per 
participar en la regeneració del Foc que representa la força d’un 
poble, la seva cultura i la seva llengua.
L’expedició del CEA va sortir el dia 22 i, en arribar al Refugi 
de Cortalets, va plantar les tres tendes on passaria la nit. A la 
tarda va poder gaudir del moment en què la Flama regenerada 
l’any anterior, i que es guarda al Castellet de Perpinyà, va 
arribar al refugi de mans de tres portadors. Un cop lliurada al 
guarda del refugi perquè la guardés fins al moment de rebre el 
Foc regenerat, la multitud de persones vingudes d’arreu dels 
Països Catalans i aplegades a Cortalets va entonar el Cant dels 
Segadors. Al vespre tots plegats van enfilar el camí cap al cim, 
coronat en una hora i tres quarts, per esperar la mitja nit, quan 
va començar el ritual de la regeneració de la Flama. Després 
dels parlaments i els cants, la Flama va iniciar el descens per ser 
repartida a tots els pobles de parla catalana.
Després de passar la nit a les tendes, i amb tempesta inclosa, 

l’expedició masquefina va matinar el 23 de juny per iniciar el 
retorn a casa. La Flama del Canigó va arribar a La Beguda Alta 
a mitja tarda, on es va iniciar el seguici amb la Penya Ciclista de 
Masquefa i la Policia Local fins al local del Club Excursionista 
Anoia. Allà, l’alcalde va rebre la Flama, que posteriorment es va 
repartir entre els responsables de les fogueres. 
(Més informació a http://amasquefa.com/html/public/portal?showC
ontent=NOTICIES&content=21940)

Últims dies per votar el 
CTC i ajudar-lo  a guanyar 
el premi ‘Romper Barreras’

Foto: CEA

Per Sant Joan, revetlla a la Rojo

Ja a la mitja nit, Masquefa va gaudir d’una ‘diabòlica’ revetlla 
de Sant Joan a la Sala Polivalent de la Rojo, organitzada per la 
Colla de Diables Pixafocs i Gagaspurnes.
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Dilluns 29 i dimarts 30 d’agost
Taller de Teatre ‘Fem Memòria’
De 17 a 19 hores, a la Sala Polivalent del 
Recinte Rogelio Rojo
A càrrec de Calaix de Cultura

Dimecres 31 d’agost
Cinema. Projecció de la pel·lícula 
‘Pa negre’
A les 18 hores, a la Sala Polivalent del Recinte 
Rogelio Rojo

Dijous 1 de setembre
Ball de tarda

A les 18 hores a la Plaça de l’Estació

Divendres 2 de setembre
Xerrada ‘Com han canviat les coses’
A les 18 hores, a la sala d’actes de la 
Biblioteca. A càrrec de Calaix de Cultura
Exposició de fotos antigues de Masquefa

Dissabte 3 de setembre
Espectacle de playback 
‘Llum i Color’
A les 18 hores, a la Sala Polivalent del Recinte 
Rogelio Rojo
A càrrec de l’Associació de la Gent Gran 

d’Igualada

Diumenge 4 de setembre
Ofici Religiós
A les 12.30 hores a la Sala Polivalent del 
Recinte Rogelio Rojo
A càrrec del mossèn de la Parròquia de Sant 
Pere de Masquefa

Dinar de germanor. Paella popular.
A les 14 hores al pati del Recinte Rogelio Rojo

Ball a càrrec de Mar i Cel

Dotzena Setmana de la Gent Gran
Del 29 d’agost al 4 de setembre Masquefa celebrarà la dotzena edició de la Setmana de la Gent Gran. 
L’Ajuntament ha organitzat una variada agenda perquè els participants gaudeixin de set intensos dies 
d’activitats. La programació combina els actes lúdics amb les activitats formatives. 

Masquefa ballarà 
sardanes amb la Cobla 
Mediterrània per la Diada

Masquefa celebrarà el dia 11 de 
setembre la Diada Nacional de 
Catalunya amb una ballada de sardanes. 
La Cobla Mediterrània actuarà a partir 
de 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Josep 
Maria Vila (plaça de l’Estació). 
La celebració l’organitza l’Ajuntament. 

El 17 de setembre, 
onzena edició de la 
Trobada de Puntaires

El dissabte 17 de setembre, la plaça de 
l’Estació serà l’escenari d’una nova edició, 
l’onzena, de la Trobada de Puntaires de 
Masquefa. Començarà a les 5 de la tarda 
i, com en anys anteriors, s’hi espera la 
presència de puntaires d’arreu de Catalunya. 
En cas de pluja l’activitat es traslladarà a la 
Sala Polivalent del Recinte Rogelio Rojo. La 
trobada l’organitzen el Grup de Puntaires 
de Masquefa i l’Ajuntament. 

El 10 de setembre la 
vila retornarà al passat 
amb la Festa del Raïm

L’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural 
i l’Ajuntament ja preparen, un any més, 
la Festa del Raïm, que se celebrarà el 
dissabte 10 de setembre. Amb aquest 
esdeveniment Masquefa retorna al 
passat per rememorar com es preparava 
el most antigament. 
La programació es donarà a conèixer 
en les setmanes vinents.

PROGRAMA D’ACTES

NOTÍCIES
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ACTUALITAT

Petits, joves i grans van trobar en una 
variada programació moltes excuses per 
sortir al carrer i omplir de gom a gom 
els diversos escenaris de la celebració. 
La Festa Major de Santa Magdalena 2011 
ens va deixar algunes anècdotes -una 
puntualitat inusual en els actes i un temps 
amenaçador però inofensiu- i una grata 
sorpresa –l’elegant festa ‘Nit en Blanc’, 
que ens va portar la platja fins a Masquefa 
i que sembla haver marcat un abans i un 
després pel seu extraordinari poder de 
convocatòria.  També ens va deixar dues 
certeses. La primera, que res no hauria 
estat possible sense les entitats i vilatans 

que hi van col·laborar voluntàriament, 
encara que això els fes perdre moltes 
hores de son. I la segona, que és molt 
agraït preparar una festa quan es compta 
amb un públic tan participatiu com el 
masquefí.

Tradició i innovació
Masquefa va celebrar el sant de la seva 
patrona amb un menú carregat de tradició, 
però amanit amb alguns plats nous que van 
fer les delícies dels participants. Divendres 
a la nit fins a 1.500 persones es van vestir 
de blanc per anar-se’n de festa a la Rojo. 
En entrar-hi, més d’un es va fregar els ulls. 

SANTA MAGDALENA:  
anècdotes, sorpreses, 
certeses ... i molta gent !
Masquefa va viure del 20 al 24 de juliol una de les Festes 
Majors més participades dels últims anys. L’esforç dels 
organitzadors, l’Ajuntament i l’Alzinar, per regalar-nos 
una agenda d’activitats per a tots els públics va tenir 
una justa recompensa

El pati de La Fàbrica s’havia convertit, de 
la nit al dia, en una glamorosa platja, amb 
sorra, palmeres, carpes, i meduses flotants. 
Tot plegat acompanyat de la millor música, 
d’un espectacular pòdium per als més 
atrevits, i d’un ambient immillorable.
La participació va ser també destacada 
en una altra de les novetats de la festa, 
el concurs de ‘karaoke’ i coreografies 
organitzat per Ràdio Masquefa. Hi va 
haver molts participants, poca vergonya 
i força talent. De poca vergonya, i de 
talent, en van tenir també els més de 
200 masquefins que ara fa unes setmanes 
van enregistrar el primer ‘lipdub’ de la 
vila, organitzat per l’Esplai Giravolt. La 
projecció del ‘lipdub’ va ser precisament 
una altra de les novetats. S’hi va descobrir 
el divertit resultat final del vídeo, en què 
els participants vocalitzen l’enganxosa 
cançó “Viu-la” del grup Filippo Landini.
També la gimcana i la mostra de cuina 
van experimentar algunes variacions. La 
primera es va allargar durant tots els dies 
de la Festa Major i va incloure proves 
nocturnes. Ja fos sota la llum de la lluna o 
la del sol, la gimcana va permetre conèixer 
una mica millor Masquefa i al mateix temps 
passar-s’ho pipa. La segona va esdevenir 
multicultural i ens va fer descobrir nous 
i originals sabors, ja que va comptar amb 
plats elaborats per persones de diverses 
procedències.
Les novetats van conviure amb els actes 
de tota la vida. I com no podia ser d’altra 
manera, amb la visita dels Montgrins. Algú 
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s’imagina ja una Festa Major sense aquests 
prestigiosos músics?. Els amics Montgrins 
ens van fer ballar sardanes, ens van regalar 
les orelles amb les serenates i ens van 
animar amb el sarau de Festa Major. 
També ens van ajudar a mantenir viva una 
tradició en perill d’extinció com la passada, 
van actuar a la missa, acompanyats de la 
Coral l’Alzinar, i ens van fer anar tard al llit 
per culpa del concert de festa major i el 
posterior ball de gala.
El capítol d’actes d’avui i de sempre 
va incloure, a més, el sopar de gala, dos 

divertits espectacles infantils, un àcid 
fabulari i l’espectacle d’escuma. Menció a 
part mereix la cercavila, amb la participació 
de la Colla de Geganters i Grallers de 
Masquefa i la Colla de Ball de Bastons 
local, acompanyades d’altres colles 
d’arreu. Gegants i bastoners van ballar 
davant l’atenta mirada dels nombrosos 
masquefins que van sortir al carrer. 
A més, la Colla de Diables Pixafocs i 
Gagaspurnes, encapçalada pel temible 
Drac Bufut, va posar-nos la por al cos 
durant una bona estona en un correfoc ple 

de llum, color i soroll, que va donar pas a 
un espectacular castell de foc, gentilesa de 
Pirotècnia Rosado. La Nit Jove de Versions 
va sumar-se a la llista dels ‘clàssics’ de la 
festa. I l’últim dia, els Teatrerus hi van posar 
el brillant punt final amb la representació 
de l’obra ‘S’ha escrit un llibre’. 
Abans, els esports havien estat també 
protagonistes de la festa, amb el torneig 
de tir al plat de la Societat de Caçadors 
l’Esquirol, el campionat nocturn del 
Club Petanca i l’Open de ping-pong del 
Masquefa Tennis Taula.
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NOTÍCIES

Festes Majors al Maset, 
Can Parellada i La Beguda

FESTA MAJOR DEL MASET 

Divendres 12 d’agost
11h: Jocs de taula (parxís, 
dominó i escacs)
11h: Dibuix Infantil
18h: Gimcana
23h: Ball Popular 
(actuacions infantils i música 
disco)

Dissabte 13 d’agost
11.30h: Animació i pallassos
12.30h: Festa de l’escuma
16h: Futbolí
17h: Tennis Taula
19h: Cursa Popular
20h: Futbol Mixte

20.30h: sangria 
23h: Actuació del grup Fama 
Show

Diumenge 14 d’agost
11h: Petanca
18h: Diver Festa Infantil 
(inflables, escalèxtric, circuit, 
pistes i jocs de taula)
18.30h: Xocolatada (per als 
socis)
19h: Jocs de Cucanya
20h: Lliurament de Trofeus
22h: Sopar de germanor i 
rom cremat 
23h: Duet Musical

FESTA MAJOR DE CAN PARELLADA 

Dijous 25 d’agost
18.45h: Traca
22h: Gran sopar del patró 
de la festa, amb l’actuació 
de Bora Bora (a les pistes)

Divendres 26 d’agost
21h: Actuació d’aficionats
21.30h: Sevillanes, a 
càrrec de l’Associació de 
propietaris
23h: Ball amb Macro disco 
(amb el conegut DJ J. Ross) 
(a les pistes)

Dissabte 27 d’agost
19h: Exhibició de twirling
23h: Ball amb Grup 
Choffers (a les pistes)

Diumenge 28 d’agost
12h: Festa de l’escuma (al 
local social)
18h: Dia especial pels 
infants (jocs i xocolatada)
21.30h: Sopar de germanor 
22.30h: Nit de música a 
càrrec de l’Associació de 
Propietaris. Traca final

FESTA MAJOR DE LA BEGUDA 

Dijous 1 de setembre
21h: Mostra de tast 

Divendres 2 de 
setembre
22h: Sopar de pa amb 
tomàquet
23.30h: Espectacle de 
varietats i discomòbil

Dissabte 3 de 
setembre
10h: Parc infantil i juvenil

18.30h: Sardanes
00h: Ball de nit

Diumenge 4 de 
setembre
12h: Cercavila ‘25è aniversari 
Gegants de La Beguda’
19h: Concert de música 
variada
21.30h: Castell de Focs
(tots els actes es faran a 
l’Envelat)

Doble cap de setmana de 
Festa Major a Can Quiseró

Can Quiseró ha celebrat aquest juliol la seva Festa Major, que 
s’ha allargat dos caps de setmana. La celebració va donar el tret 
de sortida el dissabte 9 amb una exposició de les manualitats 
fetes durant tot l’any per les alumnes que assisteixen a les classes 
organitzades per l’associació de propietaris. També es van disputar 
les semifinals del Trofeu de Futbol Sala i es va gaudir d’una sessió 
de cinema a la fresca, en què una cinquantena de persones va riure 
amb la comèdia ‘Novia por contrato’.
El diumenge 10 els infants van gaudir d’inflables i un circuit de karts. 
A més, es va disputar la cursa popular, que va fer calçar les esportives 
a una trentena de persones de totes les edats. També es va jugar 
la final del Trofeu de Futbol Sala, en què es va proclamar campió 
l’equip ‘España’, integrat per veïns de Can Quiseró. L’altre equip de 
la urbanització va quedar segon, mentre que el Sant Maure va ser 
tercer i El Maset quart. El campionat va cloure amb el lliurament 
dels trofeus i un partit de veterans. 
Can Quiseró va acomiadar la Festa Major el dissabte 16 de juliol 
amb un dels actes més esperats: el sopar i el ball. Fins a 460 persones 
van degustar una exquisida fideuada, la van fer petar i van allargar la 
gresca ballant al ritme de l’Orquestra Platinum.  Abans, a la tarda, els 
infants van gaudir d’un divertit espectacle de pallassos, a càrrec de 
les Peta Clowns, i un festival de sevillanes, amb l’Escola de Masquefa.
La Festa Major l’organitza l’associació de propietaris. L’entitat 
agraeix la col·laboració de totes les persones que s’hi impliquen 
i recorda que els diners obtinguts amb la quota anual que paguen 
els veïns permet dur a terme diverses activitats, entre aquestes la 
Festa Major. 
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NOTÍCIES

L’Espai Familiar, el servei gratuït de l’Ajuntament per ajudar i 
assessorar les famílies amb infants de 0 a 3 anys en la criança i 
l’educació dels seus fills, iniciarà el nou curs la primera setmana 
d’octubre. Les famílies interessades podran fer les inscripcions 
els dies 20, 21, 27 i 28 de setembre, de 4 a 6 de la tarda, a 
l’Escola Bressol Municipal La Baldufa (C / Rogelio Rojo, 30)
L’activitat ‘Espai Nadons’ (adreçada famílies i infants de 0 a 
15 mesos) s’iniciarà el 4 d’octubre. Es durà a terme els dimarts, 
de 2/4 de 4 de la tarda a 2/4 de 6.
L’activitat ‘Espai Menuts’ (per a famílies i infants entre 16 i 
36 mesos) s’iniciarà el 5 d’octubre. Es farà els dimecres, també 
de 2/4 de 4 de la tarda a 2/4 de 6.
Totes dues activitats continuaran fent-se a la sala La Bàscula, al 
Recinte Rogelio Rojo.
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 que es 
troben en el mateix moment vital, la criança.

Què fem a l’Espai Familiar?

Ens trobem
L’Espai Familiar és un espai de trobada. Els infants es troben en 
un lloc preparat per a les seves necessitats de desenvolupament, 
on poden jugar i relacionar-se amb altres infants i adults, i amb 
el seu pare/mare. També es un espai on diversos adults es troben 
per compartir moments de joc amb el seu fill i altres famílies, i 
per 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’aquests amb l’espai, els 
materials i els altres.
• Cantar cançons infantils i jocs de falda.
• Experimentar amb materials diversos: farina, iogurt...
• Fer massatges, contes i cançons sobre la pell.
• Escoltar música i ballar.
• Jugar, jugar i jugar.

Conversem
Després de l’espai de joc conversem sobre les vivències que 
hem tingut, parlem d’algun tema relacionat amb el joc o d’un 
tema proposat per les famílies. Es tracten temes de conversa 
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.
• La separació.
• El desenvolupament motriu: “encara no camina”, “és normal 

que gategi enrere?”.
• Les rabietes: “quan li dic que no, marxa corrent”, “no em 

fa cas”.

Per demanar més informació podeu trucar al 93 772 50 11.

L’Espai Familiar iniciarà el nou curs a l’octubre

Els masquefins van tornar a demostrar el diumenge 10 de juliol la 
seva solidaritat i van participar en una nova edició del ‘Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple’.  Aquesta iniciativa, a Masquefa organitzada 
per l’Alzinar, recull fons per a la lluita contra aquesta malaltia 
neurològica, de la qual encara avui no se’n coneixen les causes.
Al punt del migdia, 22 persones es van llançar simultàniament a 
la piscina de l’Alzinar en senyal de solidaritat amb les persones 
afectades d’esclerosi múltiple. A més, 11 banyistes van nedar un 
total de 1.025 metres.
Per recaptar fons, durant tota la jornada l’Alzinar va vendre 
material com ara tovalloles, bosses de mà, samarretes i gorres, 

aconseguint un total de 213 euros que l’entitat destinarà a la 
Fundació Esclerosi Múltiple.
Fes la teva aportació
Les persones que el 10 de juliol no van poder sumar-se a aquesta 
causa solidària poden fer els seus donatius a la fundació mitjançant 
el compte bancari 2100 0921 81 0200093391 (La Caixa). També 
poden comprar les tovalloles, les bosses de mà, les samarretes i 
les gorres que continuaran a la venta a la piscina.
L’Alzinar farà una donació a la fundació amb diners recollits el 10 
de juliol amb la venda d’entrades a la piscina i amb la venda de 
material.

Gràcies
Les famílies que hem assistit aquest curs a l’Espai Familiar volem 
agrair l’esforç que s’ha portat a terme perquè sigui possible, i molt 
especialment a la Gemma i la Mireia per la seva dedicació i saber fer. 
Hem gaudit i après molt amb aquesta experiència i els nostres fills i filles 
han experimentat en un ambient i amb uns jocs pensats exclusivament 
per a ells. Confiem en que continuï l’any vinent amb la mateixa il·lusió.  
Daniel, Paula, Abril, Daniel, Marc, Sofía i les seves famílies.

Masquefa també es mulla per l’esclerosi múltiple
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ACTUALITAT

La Nit de l’Esport, que 
estrenava nou escenari, el 
pati de la Rojo, va reconèixer 
la tasca feta per 14 clubs i 16 
esportistes en una temporada 
marcada novament per alguns 
èxits destacats. A tots ells se’ls 
va voler agrair el seu esforç 
i dedicació per fomentar la 
saludable pràctica de l’esport 
i a la vegada promocionar 
Masquefa més enllà de les 
nostres fronteres.
L’alcalde, Xavier Boquete, i 
el regidor d’Esports, Carles 
Pérez, van ser els encarregats 
de lliurar els premis.

Premis a entitats
En l’apartat d’entitats i 
clubs van ser premiats, per 
la seva tasca global o per 
esdeveniments puntuals, 
l’Associació de Motoristes 
4133 (organitzadora de la 
Festa de la Moto), el Club 
Excursionista Anoia (pels 
seus 10 anys ininterromputs 
d’activitats, entre les quals 
destaquen curses d’orientació, 
la Duatló de Masquefa, la 
portada de la Flama del 
Canigó i nombroses sortides 
i excursions), el Club Patí 

Masquefa (que va fer recollir el 
premi a Isaac Casanovas i Joan 
Latorre, que deixen l’entitat), 
el Club Petanca Masquefa, el 
Club Twirling Can Parellada 
(en agraïment a les veteranes 
del club, moltes de les quals 
marxen aquesta temporada) i 
el Club Bàsquet Masquefa.
També van rebre el guardó de 
la Nit de l’Esport 2011 l’Escola 
de Futbol Base de Masquefa, 
el Futbol Club Masquefa, el 
Masquefa Bàsquet Amateur, 
el Masquefa Tennis Taula, el 
Masquefa Slot, La Societat de 
Caçadors l’Esquirol, el Virolai 
CE Masquefa i el grup de Gim 
Dolça.

Premis a esportistes
A més es va premiar la 
trajectòria dels esportistes 
Gustavo Mansilla, Núria Pons, 
Gemma Carrasco, Rosa M. Mas 
i Juan Carlos Trueba (del club 
de Paraolímpics), Lluís Rovira 
(Gas a Fons), Santi Sagués 
(Club de Tir Esportiu) per ser 
el millor esportista en la seva 
activitat la temporada passada, 
Júlia Julià (Club Patinatge 
Artístic Masquefa) per haver 
entrat en categoria amb només 

8 anys, i Rafael García (Futbol 
Sala Espardenya) en agraïment 
al seu esforç i dedicació i 
per desitjar-li una ràpida 
recuperació de la lesió que ha 
patit aquet any.
Altres esportistes premiats van 
ser M. Mercè Saenz de Pablo (de 
la secció d’aeròbic de l’Alzinar), 
Cristina Quesada i Alejandro 
Velázquez (de la secció de 
taekwondo de l’Alzinar), 
els quals van compartir el 
guardó, i Juan Paisano (Unió 
Ciclista Masquefa) per haver 
aconseguit la medalla d’or de 
la seva categoria en la Marxa 
Cicloturista Internacional 
Quebrantahuesos.
També va ser reconeguda 
la tasca de Raul Mancebo 
(Bonavista Gym), que va ser 
campió absolut de totes les 
categories del Trofeu Ciutat 
de l’Hospitalet i de la Copa 
Amateur Àngel Higueras; 
Sergio Leresma, pel seu esforç 
en promocionar l’esport de la 
bicicleta a Masquefa i a la vegada 
contribuir a la integració social 
de les persones sordes, i Dani 
Gómez, campió d’Espanya 
i subcampió del món de 
biketrial.

Lliga d’hivern de Futbol 7 
La Nit de l’Esport també va 
voler fer un reconeixement 
als equips que han disputat 
la Lliga d’Hivern de Futbol 
7: Restaurant La Carreta, 
Revisiones y Montajes, 
Gamper Sport, Fiti y 
los fitipaldis, L’Alzinar, 
Cristalería Masquefa, 
Fut7 Piera i Alfatel 
Comunicacions. A més es 
va premiar el jugador Marc 
Quesada (Fiti y los fitipaldis) 
per haver estat el màxim 
golejador del campionat, i el 
porter Miguel Ángel Amaro 
(Revisiones y Montajes) per 
ser el menys golejat. També 
van rebre un obsequi els 
recullpilotes, Samuel i David 
Quintana.
Els 550 assistents a la Nit 
de l’Esport van gaudir d’un 
sopar a base de botifarra i 
mongetes, fet per membres 
del Futbol Club Masquefa 
i la Cofradía del Cristo 
Crucificado y Nuestra 
Señora de los Dolores, a més 
d’altres voluntaris. Després 
de l’àpat i del lliurament dels 
premis els assistents van 
allargar la festa amb un ball.

NIT DE L’ESPORT:
EL SACRIFICI TÉ RECOMPENSA
La Nit de l’Esport va tornar a reunir el dia 1 de juliol la nombrosa família esportiva de Masquefa. 
Fins a 550 persones van assistir a la gala que organitza l’Ajuntament perquè les entitats del món de 
l’esport puguin acomiadar plegats la temporada amb un sopar, i alhora per reconèixer la tasca que 
fan els clubs i els esportistes
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Club Petanca Masquefa

Futbol Sala Espardenya

Club de Paraolímpics

Club Excursionista Anoia

Gas a Fons

Club Patinatge Artístic Masquefa

Club de Tir Esportiu

Club Patí Masquefa

Masquefa Bàsquet Amateur

Club Twirling Can Parellada

L’Alzinar, aeròbic

EEM Masquefa

L’Alzinar, taekwondo

Futbol Club Masquefa

Masquefa Tennis Taula

Masquefa Slot Societat de Caçadors l’Esquirol Unió Ciclista Masquefa

Cristalerías Masquefa

M. Ángel Amaro 

L’Alzinar

Restaurant La Carreta

Fiti y los Fitipaldis

Marc Quesada

Gamper Sport

Samuel i David Quintana

Virolai CE Masquefa Gim Dolça Bonavista Gym Sergio Leresma
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Dotze caçadors, amb els seus respectius gossos, van participar 
en el quinzè Campionat de Sant Hubert (gossos de mostra) 
organitzat per la Societat de Caçadors l’Esquirol de Masquefa 

amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Federació Catalana 
de Caça. El campionat es duu a terme a nivell provincial, 
estatal i nacional. La prova disputada a Masquefa és puntuable 
per a aquests campionats: els campions de cada categoria 
passen a la fase següents. 

El Club Excursionista Anoia celebra el desè aniversari

Dissabte 17 de setembre
A les 18h a la sala d’actes del CTC
Acte Commemoratiu del 
10è Aniversari del Club 
Excursionista Anoia amb:
• Projecció de l’audiovisual ‘Club 

Excursionista Anoia: 10 anys fent 
muntanya’

• Parlament d’autoritats
• Presentació del Projecte ‘CIMS’
• Projecció de l’audiovisual ‘Instants’
• Inauguració de l’exposició fotogràfica 

‘Club Excursionista Anoia: 10 anys 
fent muntanya’

• Berenar amb coca, cava i xocolata

Diumenge 18 de setembre
A les 10h a la Plaça de l’Estació
Triatló infantil (natació, carrera 
i bicicleta)
3 categories mixtes: benjamí (9-10 anys), 
aleví (11-12 anys) i infantil (13-14 anys)
Obsequi per a tots els participants 
inscrits
(Consultar programa a part)

Dissabte 24 de setembre
A les 18h a la sala d’actes del CTC
Conferència ‘El temps a 
muntanya’
A càrrec de Francesc Mauri, home del 
temps de TV3 

(Entrada gratuïta)

A les 22h a la Plaça de l’Estació
Cursa nocturna
2 categories: Femení i Masculí (a partir 
de 16 anys)- Obsequi per a tots els 
participants inscrits
(Consultar programa a part)

Diumenge 25 de setembre
A les 9h a la Plaça de l’estació
Caminada popular
Obsequi per a tots els participants 
inscrits
(Consultar programa a part)

Masquefa va viure el 2 i 3 de juliol una gran festa del futbol 
base. El primer Trofeu Juan Llamas, organitzat pel Futbol Club 
Masquefa, va reunir 28 equips i més de 300 futbolistes. Hi van 
participar el Sant Andreu, el Barceloneta, El Prat, La Florida, 
el Carme, el Sant Feliu i l’Almeda de l’Hospitalet, a més dels 
amfitrions. La graderia es va omplir d’afeccionats de l’Anoia 
i el Baix Llobregat.
Per part del Futbol Club Masquefa van jugar els dos equips de 
categoria promeses, els dos prebenjamins, els dos benjamins, 
els dos alevins, l’infantil i el juvenil, tots ells amb actuacions 

destacades. També van jugar el primer equip i els veterans del 
club masquefí. A més d’oferir un bon espectacle futbolístic, el 
primer Trofeu Juan Llamas també va donar a conèixer la bona 
feina que el FC Masquefa està fent amb el futbol de base. 

I Trofeu Juan Llamas: una gran 
festa del futbol base

62 pilots corren l’espectacular 
Pujada a Els Cassots

L’escuderia masquefina A Fondu Competició va organitzar el 9 de 
juliol la seva primera cursa puntuable per al Campionat de Catalunya 
de Muntanya, la Pujada a Els Cassots (Sant Sadurní d’Anoia). I ho 
va fer amb nota. D’una banda, perquè la prova va ser un autèntic 
èxit organitzatiu i els aficionats van gaudir d’un gran espectacle 
automobilístic. D’altra banda, perquè la cursa va superar de lluny 
la participació mitjana en les proves del campionat català, amb un 
total de 62 pilots vinguts d’arreu de Catalunya, l’estat espanyol,  
Andorra i França. I, finalment, perquè A Fondu Competició, 
amb la inestimable ajuda en l’organització d’una altra escuderia 
masquefina, Gas a Fons, va recuperar una prova mítica que feia anys 
que no es disputava. Els aficionats van vibrar amb el pilotatge dels 

millors especialistes, dividits en una quinzena de categories. Josep 
Molina, de l’escuderia Mollerussa, va ser el guanyador absolut amb 
la passada més ràpida. El seu cotxe va volar per completar-la en 
només 2 minuts, 16 segons i 800 centèsimes. Els pilots d’A Fondu 
Competició van tenir una actuació destacada. Hi van córrer Marc 
Cruells, Eduardo Sánchez, Joan Carrés, Joan Teixidó, Santi Vega, Sergi 
Morilla, Pedro Peña, Santi Guitart i Sergi Pañella. 

Campionat de Sant Hubert

El Club Excursionista Anoia celebra al setembre el seu desè aniversari amb dos caps de setmana carregats d’interessants propostes

NOTÍCIES
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NOTÍCIES

Homenatge a Manuel Bueno, un masquefí il·lustre
És considerat un dels millors enquadernadors artístics i dauradors del segle XX

La sala d’actes de la Biblioteca es va omplir el 15 de 
juliol en l’homenatge a un masquefí il·lustre, el mestre 
enquadernador Manuel Bueno. L’Ajuntament li va voler fer 
un merescut reconeixement per la seva brillant trajectòria 
en l’art d’enquadernar i daurar llibres. Bueno és considerat 
un dels millors dauradors del segle XX, com demostra la 
llarga col·lecció de premis i guardons que ha rebut al llarg 
de la seva dilatada trajectòria artística, iniciada de ben jove, 
el mateix dia que va fer els 14 anys.
Els assistents van poder comprovar en viu i en directe 
per què el món sencer admira l’obra d’aquest artista, que 
ha rebut encàrrecs de la Casa Reial, el Rei del Marroc, el 
Parlament de Catalunya o el President de la Generalitat 
Jordi Pujol. I és que la biblioteca va exposar una selecció 
d’alguns del seus millors treballs, autèntiques peces d’art. 
La laboriositat de l’art d’enquadernar i daurar van quedar 
paleses en l’audiovisual que es va projectar. En el DVD 
l’esposa de Bueno, la també enquadernadora i professora 
Marina Sánchez, mostrava com s’enquaderna un llibre, i el 
mateix Bueno demostrava com es fa una enquadernació 
artística usant els daurats entre altres materials.
El mestre enquadernador va destacar “la gran sensibilitat” 
que requereix aquest art. També va lamentar que l’ofici 
s’està perdent. Malgrat explicar que els enquadernadors 
han esdevingut avui una figura “gairebé prescindible”, es va 
mostrar optimista i va assegurar que mai no desapareixeran 
tots els llibres.
L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, va mostrar la seva 

satisfacció pel fet que Bueno, veí de Can Parellada, “sigui 
considerat el millor enquadernador del món”. Per la seva 
banda, la directora de la Biblioteca, Núria Samper, va fer 
un repàs a la brillant trajectòria artística de Bueno, qui va 
treballar en el taller d’Emilio Brugalla amb només 14 anys. 
Als 26 anys, i després de molt temps aprenent i exercint 
l’ofici d’enquadernador artístic, va crear un taller propi. 
Des dels 18 anys el seu treball és reconegut nacionalment 
i internacionalment. També va subratllar que la tasca dels 
enquadernadors permet que col·leccions de revistes, 
llibres i altres materials en suport paper quedin relligades 
i perfectament enquadernades per facilitar la seva lectura i 
conservació.

El per què d’un ‘lipdub’

El ‘lipdub’ és una experiència col·lectiva, una acció grupal divertida que 
utilitza el poder de la difusió de la xarxa  per promocionar alguna cosa, 
ja sigui una causa en concret, un lloc, una institució, una empresa... És 
un projecte on l’equip humà i no l’individu és el que realment importa, 
perquè es requereix de preparació, organització, unitat, treball en 
equip…
Igual que quan les coses surten bé, ens agrada que se’ns feliciti, quan no 
surten tant bé, també se’ns ha de renyar. I aquesta és una queixa, un toc 
d’atenció per la poca acollida i escassa participació i valoració que va 
tenir la idea de la gravació del ‘lipdub’ per part de l’equip de monitors i 
monitores de L’Esplai Giravolt de Masquefa.
Aquest projecte, que en un primer moment va comptar amb el suport 
de molta gent, gairebé tanta com les més de 300 persones que s’hi 
havien compromès, a l’hora de la veritat es va veure reduïda als quatre 
gats de sempre.
Felicitar l’equip de monitors i monitores de l’Esplai Giravolt per la feina 
feta, tant abans, com el dia de la gravació, per no perdre el bon humor 
i la paciència en cap moment, per la rapidesa que varen demostrar en 
haver de readaptar el recorregut inicial, la reubicació de grups en els 
espais assignats … en un temps rècord.

Fóra bo que recordéssim que aquests/es joves monitors/es tot el que fan 
ho fan de manera desinteressada i que conjuntament amb els nostres 
fills/es desenvolupen un projecte d’educació grupal i col·lectiu basat en 
els valors, i de la diversió en el lleure. 
Hauríem de valorar que aquest projecte del ‘lipdub’, ideat, organitzat i 
desenvolupat per ells, no només era això, era també una oportunitat de 
promoció del poble de Masquefa, de les activitats que s’hi fan diàriament 
i de les que en formem part petits i grans, de les associacions i entitats... 
fent poble, un poble més gran, més plural, més unit, més accessible per 
a tothom... i per aquí es comença, fent poble!
La meva valoració és:
Un “10 i fort aplaudiment” per l’equip de monitors i monitores de 
L’Esplai Giravolt, tant per la idea com per l’esforç i dedicació.
Un “5 raspadillo” com a toc d’atenció a totes les entitats i associacions 
que no varen  participar.
Un “0 patatero” pels qui es varen comprometre inicialment i a darrera 
hora no es varen ni presentar, demostrant així una greu manca de 
respecte vers la gent que ho organitzava i els que sí hi varem participar.
Va ésser molt divertit i ens ho varem passar molt bé.
Gràcies a tots.

Mònica Taboada i Mas
‘mare giravoltada’

BÚSTIA VILATANA
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(1979-2011): 32 ANYS DE DEMOCRÀCIA 
MUNICIPAL (II)

En l’edició anterior del ‘Masquefa 
Batega’ fèiem un repàs a tots els 
resultats electorals que s’havien 
produït en els 32 anys de democràcia. 
De l’anàlisi de les dades es desprenen 
algunes observacions, i  que cada qual 
faci les seves valoracions al respecte.

Participació
L’índex de participació en els comicis 
s’ha reduït ostensiblement, sobretot 
en relació als primers comicis dels 
anys 80, en els quals la participació 
no baixava del 76%.. En les eleccions 
de 1987 es va arribar al màxim d’un 
79’15%. Les darreres eleccions, de 
maig de 2011, varen ser les que més 
candidatures es van presentar: un total 
de 7. En canvi l’índex de participació 
va ser el més baix, amb un 54,12% de 
participació.

Hegemonia:
CiU i PSC han sigut el partits 
hegemònics, tot i que amb alternances 
que mai han superat les dues 
legislatures. CiU ha guanyat en cinc 
ocasions, i en una d’aquestes no va 
governar a conseqüència de pactes 
entre altres forces polítiques, que 
van donar l’alcaldia al PSC. El PSC ha 
guanyat en quatre ocasions i també en 
una no va governar a conseqüència de 
pactes entre altres forces polítiques 
que van donar l’alcaldia a CiU.

Majories absolutes
Dels nou comicis electorals, quatre  
s’han guanyat amb majoria absoluta, 
tres vegades CiU (dues vegades 
consecutives entre 1991 i 1995) i una 
vegada el PSC, la més aclaparadora 
de les majories absolutes, quan la 
candidatura encapçalada per Juan 

Martínez Reche va aconseguir nou 
dels onze regidors possibles l’any 
1987, en un comicis en què només es 
presentaven tres candidatures, i una, 
la del PP, aquell any no va aconseguir 
representació.

Temporalitat
Es dóna la circumstància que mai cap 
alcalde ha estat encara capaç de governar 
més de dues legislatures consecutives.  
Només Teresa Estruch ha exhaurit els 
vuit anys de mandat, convertint-se fins 

ara en l’alcaldessa que més anys ha 
governat. Mentre que Juan Martínez 
Reche va ser alcalde sis anys, igual 
que Josep Mª  Càlix; Francesc Miralles 
ho va ser quatre anys, i Josep Duran 
i Manel Ferrer ho van ser durant dos 
anys. L’actual alcalde, Xavier Boquete, 
ha governat quatre anys i continua 
governant una nova legislatura.

Partits independents 
o canvis de nom
També hi ha diversos partits ja 
desapareguts o que han canviat amb els 
anys de nom. Grups independents que 
s’han presentat a les eleccions en el 
decurs d’aquests 32 anys, alguns d’ells 
escissions d’altres partits que en un 
moment puntual decideixen presentar-
se per separat, encapçalant una llista 
alternativa. En el número anterior 
parlàvem de sigles, però què volen dir 
les seves inicials?:

GIM: Grup independent de Masquefa 
(1979)

AP-PDP- UL: Coalició entre Alianza 
Popular, Partido Democrata Popular i 
Unión Liberal (1983)

IPM: Independents per Masquefa 
(1995,1999)

UPM: Unió per Masquefa (escissió de 
Convergència i Unió: 1999, 2003)

EPM: Entesa per Masquefa (2007)

PM (PSC-APM): Progrés Municipal 
(coalició entre el Partit dels Socialistes 
de Catalunya i Avancem per Masquefa: 
2011)

FM: Força Masquefa (escissió del PP; 
2011).

Tot i que no van aconseguir 
representació, també hi ha hagut al 
llarg de la història de la democràcia 
tres partits més que es van presentar a 
les eleccions:

AdM: Alternativa per Masquefa (2007)

ICV-EUA-E: Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa-
Entesa (2011)

PxC: Plataforma per Catalunya (2011)

Xavier Pérez Fornés

CAFÈS AMB HISTÒRIA



l’Agenda

AGENDA DEL MES 
D’AGOST 

CULTURA  
I FESTES

FESTA MAJOR DEL MASET
12, 13 i 14 d’agost  (vegeu pàgina 12)

HAVANERES
Diumenge 17 d’agost
Arrels de Terra Ferma
A les 21h a la Plaça de l’Estació
Organitza: Supermercats Charter

FESTA MAJOR DE CAN 
PARELLADA
25, 26, 27 i 28 d’agost  
(vegeu pàgina 12)

CINEMA A LA FRESCA
Tots els divendres del mes d’agost
a la Plaça de l’Estació, a les 22:00 h- 
(veure programació apart)
Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa 
i Cultural. Col.labora:  Ajuntament de la 
Vila de Masquefa

ESPORTS

 � CLUB DE TIR 
ESPORTIU

06/agost – 12h  - Tir al Plat
07/agost – 9’30h  - Pistola Standard
Tirada Festa Major de Martorell

AGENDA DEL MES 
DE SETEMBRE

CULTURA  
I FESTES

SETMANA DE LA GENT 
GRAN
Del 29 d’agost al 4 de setembre
(Vegeu la pàgina 9)

FESTA MAJOR DE LA 
BEGUDA
1, 2, 3 i 4 de setembre 
(Vegeu pàgina 12)

FESTA DEL RAÏM
Dissabte 10 de setembre
(vegeu programa a part)
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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 juliol i podria haver-se modificat.

DIADA NACIONAL DE 
CATALUNYA
Diumenge 11 de setembre
(vegeu pàgina 9)

XI TROBADA DE PUNTAIRES
Dissabte 17 de setembre 
(vegeu pàgina 9)

BALL POPULAR
Diumenge 2 d’octubre
Amb Charly Music. Entrada: 2€
A les 18h a la Sala Polivalent

CURSOS I  
TALLERS

 � TIC

Iniciació a la informàtica 
Del 26 de setembre al 7 d’octubre
De dilluns a divendres de 17 a 19h
Inscripcions: del 12 al 23 de setembre 

Curs d’ACTIC nivell bàsic
Del 26 de setembre a l’11 d’octubre
De dilluns a dijous de 19 a 21h
Inscripcions: del 12 al 23 de setembre 

Iniciació a internet 
Del 13 al 26 d’octubre
De dilluns a divendres de 17 a 19h
Inscripcions: del 12 de setembre al 11 
d’octubre 

Word: processador de textos
Del 13 d’octubre al 2 de novembre
De dilluns a dijous de 19 a 21h
Inscripcions: del 12 de setembre al 11 
d’octubre

Curs de mecanografia
Semipresencial
Del 5 d’octubre al 2 de novembre
Els dimecres de 10 a 13h
Inscripcions:del 12 de setembre al 4 
d’octubre 

 � LLENGÜES

Català nivell bàsic per a 
persones nouvingudes- B1 (45h)
Del 18 d’octubre al 26 de gener
Dimarts i dijous de 19:15 a 21:15h
Inscripcions: del 12 de setembre al 3 
d’octubre

Català nivell C
Classes de preparació per l’examen 
oficial. Del 3 d’octubre al 30 de maig
Dilluns i dimecres de 19:30h a 21:30h
Inscripcions: del 12 al 23 de setembre

Elementary English- E1  (45h)

Del 3 d’octubre al 1 de febrer
Dilluns i dimecres de 18h a 19:30h
Inscripcions: del 12 al 23 de setembre

Pre-Intermediate English – P1 (45h)
Del 3 d’octubre al 1 de febrer
Dilluns i dimecres de 19:30 a 21h
Inscripcions: del 12 al 23 de setembre 

 � FORMACIÓ PER 
A L’OCUPACIÓ

Curs de Prevenció de riscos 
laboral (8h)
Per a sol·licitar la Targeta Professional 
de la Construcció. 5 i 6 d’octubre. De 
10 a 14h. Inscripcions: del 12 al 26 de 
setembre

Curs de Fidelització de clients 
(1h:50’)
Adreçat a comerciants, empresaris i 
emprenedors. 6 d’octubre de 15h a 
16.50h. Inscripcions: del 12 de setembre 
al 3 d’octubre

Com millorar el meu 
currículum
23 de setembre. De 10 a 12h. 
Inscripcions: del 12 al 22 de setembre

La feina a un clic! Aprèn a 
buscar feina per internet
14 d’octubre. De 10 a 12h. Inscripcions: 
del 12 de setembre al 13 d’octubre

 � CONEIXEMENTS 
DE BASE I ACCÉS AL 
SISTEMA EDUCATIU

Formació instrumental
Curs per a aprendre a llegir i escriure 
amb suport de les TIC
Del 4 d’octubre al 22 de desembre
Dimarts i dijous de 10 a 12h
Inscripcions: del 12 al 23 de setembre

Curs de preparació per la prova 
d’accés a Cicles Formatius de 
Grau Mitjà
Adreçat a persones sense el Graduat 
en Educació Secundària
Del 4 d’octubre al 30 d’abril 
De 17 a 20:30h de dilluns a dijous 
(divendres tutories opcionals)
Inscripcions: del 7 al 23 de setembre

Curs de preparació per la prova 
d’accés a Cicles Formatius de 
Grau Superior
Del 4 d’octubre al 30 d’abril
Dilluns, dimarts i dijous de 18 a 19:30h 
Inscripcions: del 12 al 23 de setembre

ESPORTS

 � CLUB CICLISTA 
MASQUEFA

04/setembre – 08h – 85 Km 
(Sant Sadurní, Vilafranca, Sant Martí 
Sarroca, Font-rubí, G. de Font-rubí, 
El Pla, Torrelavit, Sant Sadurní i 
Masquefa)
11/setembre – 08h – 80 Km 
(Martorell, Sant Andreu de la Barca, 
Pallejà, 4 Camins, Cervelló, Vallirana, 
Alt d’Ordal, Ordal, Els Cassots, 
Sant Sadurní, Gelida, Sant Llorenç 
d’Hortons i Masquefa)

18/setembre –08h – 80 Km 
(Piera, Vallbona, Igualada, Òdena, 
Maians, Castellfollit del Boix, Òdena, 
Igualada, Vallbona, Piera i Masquefa)

25/setembre – 08h – 75 Km 
(Piera, Vallbona, Igualada, Montbui, 
Carme, La Pobla, Vallbona, Piera i 
Masquefa)

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

 � CLUB DE TIR 
ESPORTIU

04/setembre – 09h 
Pistola Lliure.  Trofeu Generalitat
18/setembre – 09.30h 
Carrabina 3x20

 � CLUB PETANCA 
MASQUEFA

Dissabtes a les 17.30 Campionat 
obert de petanca

 � CLUB 
EXCURSIONISTA 
ANOIA

Commemoració del 10è 
aniversari
Dies 17, 18, 24 i 25 de setembre
(Vegeu la pàgina 16)

 � CLUB PATÍ 
MASQUEFA

Dissabte 17 de setembre
Torneig d’hoquei. 
Presentació de la nova 
temporada

 � FS ESPARDENYA

Diumenge 18 de setembre
Presentació del Futbol Sala 
Espardenya
12h: FS Espardenya-Futbol Sala 
Martorell
14h: paellada popular
Al poliesportiu

Setembre ‘11
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NOM: Cofradía del Cristo Crucificado 
y Nuestra Señora de los Dolores
ANY DE CREACIÓ: 1983 - SOCIS: 90
CATEGORIA: Cultura
ACTIVITAT: Contribuir a mantenir les tradicions i la 
cultura de la gent del sud d’Espanya que viu a Masquefa 
mitjançant l’organització de diverses celebracions i activitats
Adreça: C/ Sant Antoni s/n (antiga Fàbrica del Cartró)
Tel.: 669 523 542 (Diego)
E-mail: didac24@msn.com

La ‘Cofradía del Cristo Crucificado y Nuestra Señora de los Dolores’ es va crear l’any 1983 de la mà 
de Francisco Blanco (que en va ser el primer president) i altres persones que havien vingut a treballar a 
Masquefa procedents de diverses localitats del sud d’Espanya, bàsicament d’Andalusia i Extremadura. La 
‘Cofradía’ naixia per organitzar una processó de Setmana Santa a l’estil de les que els impulsors havien 
viscut en la seva terra d’origen. La processó és, precisament, la gran raó de ser de l’entitat. La primera, que 
va tenir lloc el mateix 1983, “va ser petita”, explica l’actual president, Diego Velázquez, però avui la celebració 
s’ha consolidat plenament i té un extraordinari poder de convocatòria, reunint fins a 3.000 persones de 
Masquefa i altres pobles veïns.
La processó masquefina treu al carrer dos ‘pasos’: el del Cristo Crucificado i el de Nuestra Señora de los 
Dolores. L’organització de la processó mobilitza un gran nombre de persones, gairebé un centenar, i té tots 
els ingredients de les que se celebren al sud. Hi participen ‘saeteros’, que canten ‘saetas’ al Crist i a la Verge, 
‘costaleros’, que carreguen les dues imatges a les espatlles, ‘nazarenos’, que escorten el ‘paso’ amagats sota 
una caputxa i portant ciris, i la Banda de Música de Can Parellada. Altres persones participen també en els 
preparatius: netejant, decorant i muntant sobre els ‘pasos’ les dues imatges religioses. “La celebració té una 
motivació religiosa, però sobretot es tracta d’una tradició cultural”.
En aquests 28 anys d’història, la ‘Cofradía’ no només ha mantingut la processó sinó que també ha intensificat 
les activitats de la mà dels dos últims presidents, Domingo Álvarez i el mateix Velázquez. Ha celebrat ja 14 
edicions de la Festa del Rocío i des de fa dos anys commemora el Dia d’Andalusia. Ambdós esdeveniments 
han aconseguit una resposta multitudinària. I no és d’estranyar. En aquests anys han passat per Masquefa les 
primeres espases del món del flamenc, noms com ara Leo Rubio, Julio Madrid, Ecos del Sur, Losdelacalle, 
Antonio Granada, Los Sobraos, El Mani o El Junco.
La ‘Cofradía’ també organitza diversos cursos al local social: classes de sevillanes per a infants (els diumenges 
al matí) i per a adults (els divendres a la nit), classes d’artesania, classes de guitarra i, a partir del setembre, 
per primer cop també classes de percussió. 
 Les activitats estan obertes absolutament a tothom. “Volem que la gent hi participi”, diu Velázquez, “perquè 
si no participes, no vius”.  La ‘Cofradía’ també vol col·laborar amb les altres entitats.

La ‘Cofradía’: mantenir les arrels 
i gaudir de les tradicions del sud

“Tot i que celebra moltes altres activitats, la gran raó de ser 
de la ‘Cofradía’ és la processó de Setmana Santa, que és capaç 

d’atraure fins a 3.000 persones”


