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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 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 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
ENDESA  avaries i incidències: 800 760 706
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
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

D’acord amb la Llei de Bases i el Reglament de 
Població, els Ajuntaments han de notificar als 
habitants, almenys una vegada cada cinc anys, les 
seves dades padronals per al seu coneixement 
i per a possibles modificacions. Aquests dies els 
vilatans de Masquefa esteu rebent informació 
sobre les vostres dades padronals al domicili on 
consteu empadronats.  Si les dades que apareixen 
en aquesta comunicació són correctes, no cal 

que feu cap actuació. Si hi ha alguna modificació a fer, cal que us adreceu a l’Ajuntament 
(C/ Major, 93) en horari d’oficina, amb la comunicació que heu rebut a casa i amb la 
documentació que acrediti la modificació a fer en el padró municipal d’habitants.

ACTUALITZACIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS

Els medicaments no són un residu qualsevol. Per les seves característiques 

requereixen una recollida selectiva específica per garantir-ne una adequada 

gestió.
Què cal fer amb els medicaments caducats?

Mai s’han de llençar al cubell de les escombraries ni barrejar-los amb 

altres envasos ni deixalles. Cal dipositar-los als contenidors que es troben 

a les farmàcies adherides a la recollida gestionada per SIGRE. SIGRE és 

una societat sense ànim de lucre 

encarregada de la implantació i el 

desenvolupament de la recollida 

de medicaments a les farmàcies 

i d'assumir-ne tots els costos 

derivats del seu funcionament.

Què s’hi pot dipositar 

al contenidor de 

medicaments
• Els envasos dels 

medicaments buits.

• Els envasos amb restes de 

medicaments.
• Els envasos amb els 

medicaments caducats.

Què se’n fa dels 

medicaments 
• Recollida dels envasos pel 

seu reciclatge (paper, cartró, vidre, 

etc.).
• Recollida, classificació 

i tractament de comprimits, 

càpsules, xarops... segons tipologia 

i composició.

Medicaments usats i/o caducats

Recollim els medicaments per a la salut del medi ambient



MASQUEFA batega     3

ACTUALITAT

Impulsat per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
de la Generalitat, Connecta’t és un programa d’alfabetització 
digital adreçat a persones en situació d’atur, registrades a les 
oficines de Treball de la Generalitat i amb especials dificultats 
per trobar feina. L’objectiu dels nous cursos Connecta’t és 
oferir-los una formació bàsica en Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació (TIC) i dotar-los d’eines digitals que els siguin 
d’utilitat per a la recerca 
d’un lloc de treball. El 
programa compta amb el 
cofinançament del Fons 
Social Europeu.
Al CTC de Masquefa es 
faran dues edicions del 
curs: una del 7 al 11 de 
novembre, i l’altra del 12 
al 16 de desembre, totes 
dues de 9 del matí a 2 del 
migdia. 
El curs consta de dos 
mòduls diferents. D’una 
banda, un bloc formatiu 
d’introducció a l’entorn 
informàtic, de 15 hores 
lectives, que permetrà 
als assistents adquirir 
competències mínimes 
en l’àmbit informàtic, 
aprendre a elaborar un document de text, crear i fer servir 
un compte de correu electrònic i navegar per Internet. D’altra 
banda, un bloc formatiu sobre eines per a la recerca de feina, 
d’una durada de 10 hores lectives, que ensenyarà els alumnes 
a aplicar les competències digitals bàsiques que hauran après 
a la recerca de feina. En aquest bloc aprendran a elaborar el 
currículum vitae i una carta de presentació, i també a fer una 

cerca de feina mitjançant portals d’ocupació a Internet, com 
ara el portal Feina Activa.

Inscripcions
Al programa Connecta’t si poden apuntar totes les persones 
que es trobin a l’atur i estiguin registrades a l’Oficina de 
Treball. Les inscripcions s’han de fer a l’Oficina de Treball de la 
Generalitat a Martorell (passeig Sindicat, s/n – 93 774 50 96). 

El nombre de places és 
limitat.
Els cursos Connecta’t 
són una de les grans 
novetats en l’oferta 
formativa en Tecnologies 
de la Informació i la 
Comunicació que 
l’Ajuntament de 
Masquefa ha organitzat 
per aquesta temporada. 
Només per a aquest 
darrer trimestre de 
l’any hi ha previstos 
22 cursos TIC, que 
són gratuïts per a les 
persones empadronades 
a Masquefa que es trobin 
en situació d’atur i que 
assisteixen almenys al 
80% de les classes, ja que 

se’ls retorna l’import que avancen inicialment.
Una altra de les novetats és que a partir del 30 de setembre 
es podrà fer al CTC l’examen de nivell avançat del certificat 
acTIC de la Generalitat, a més dels del nivell bàsic i mitjà que 
ja es feien. Amb el certificat de nivell avançat els alumnes que 
l’obtenen acrediten coneixements avançats en TIC davant les 
empreses i les administracions públiques.

Ja no cal que us mogueu de casa per apuntar-vos a qualsevol dels cursos que organitza 
l’Ajuntament. Tant si es tracta d’un curs TIC com de qualsevol altre àmbit, podeu 
fer les inscripcions on line. És tan senzill com connectar-se a la pàgina web municipal  
(www.masquefa.cat) i clicar sobre  el destacat amb la llegenda “Propers cursos. Inscripcions 
on line” que trobareu a la columna de la dreta. Se us obrirà un formulari amb les dades que 
heu d’omplir i les instruccions a seguir per completar la inscripció. En els casos dels cursos 
de pagament, també s’hi indica on, quan i com podeu abonar la quota.

CONNECTA’T PER TROBAR FEINA

Ja podeu apuntar-vos on line a tots els cursos de l’Ajuntament

L’ordinador pot ser el millor aliat per ajudar-nos a trobar feina. Aquesta és la filosofia del nou 
programa formatiu Connecta’t, que en els mesos vinents es podrà fer al Centre Tecnològic 
Comunitari (CTC) de Masquefa
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L’Ajuntament continua la seva ofensiva 
per generar ocupació. Aquests darrers 
mesos ha contractat, mitjançant plans 
d’ocupació subvencionats pel Servei 
d’Ocupació de la Generalitat, unes altres 
20 persones de Masquefa i 1 de La Beguda 
que es trobaven a l’atur. 
Aquests 21 nous llocs de treball 
es distribueixen en 2 professors 
d’informàtica, 1 dinamitzador pel projecte 
CTC accessible, 6 peons forestals, 4 
electricistes, 4 paletes, 1 dinamitzadora 
per al Casal de Joves i 3 agents cívics (2 a 
Masquefa i 1 a La Beguda). Les persones 
contractades disposen d’un contracte 
de 6 mesos amb una jornada laboral del 
70%. A més també realitzen formació que 
els permet millorar les seves capacitats 
professionals i que els és de gran utilitat 
a l’hora de trobar feina. El SOC de la 
Generalitat es fa càrrec del sou i la seguretat social d’aquests 
treballadors.
Entre el 2010 i el 2011 l’Ajuntament ha pogut donar feina a 
un total de 60 persones que estaven a l’atur. A les 21 persones 
contractades recentment cal sumar-hi les 33 que ja s’havien 
contractat l’any passat també mitjançant plans d’ocupació 
de la Generalitat, així com unes altres 6 a les quals es va 
proporcionar un lloc de treball gràcies a un pla d’ocupació propi 
de l’Ajuntament. 
Els esforços de l’equip de govern han fet que Masquefa hagi 
aconseguit més ajuts que altres municipis de dimensions similars 
i, en conseqüència, s’hagin pogut generar més llocs de treball. 
No obstant això, l’Ajuntament és conscient que l’actual situació 
econòmica fa necessari continuar intensificant els esforços, tal 
i com demostra el gran nombre de sol·licituds que es reben 

en cada convocatòria. Els beneficiaris 
dels llocs de treball els seleccionen els 
funcionaris de l’Ajuntament d’acord amb 
els requisits genèrics i específics que 
exigeix el mateix Servei d’Ocupació de 
Catalunya.
L’Ajuntament continuarà donant la 
màxima prioritat a la creació de nous 
llocs de treball. Per això està  pendent 
que la Generalitat convoqui nous plans 
d’ocupació per sol·licitar-los.
Paral·lelament s’ha potenciat el Servei 
d’Ocupació de Masquefa. Des del SOM s’ha 
ajudat entre l’any passat i el que portem 
d’aquest un total de 232 masquefins a 
trobar feina, ja sigui directament des de 
la borsa de treball de l’Ajuntament o 
mitjançant altres vies després de passar 
per aquest servei municipal.

NOTÍCIES

L’Ajuntament contracta unes altres 21 
persones a l’atur i en porta 60 des del 2010
Continuarà impulsant noves mesures per crear més llocs de treball i reduir la taxa d’atur

L’Ajuntament organitza dos nous cursos gratuïts per als 
comerciants, les empreses i les persones emprenedores. Es tracta 
d’un curs de fidelització de clients i un altre sobre com retallar els 
costos financers i bancaris de les empreses.
El Curs de fidelització de clients s’impartirà el dijous 6 d’octubre, de 
les 15 a les 16.50h, al CTC (avinguda Catalunya, 62). Les inscripcions 
es podran fer fins al 3 d’octubre presencialment al CTC, per 
correu electrònic (masvsl@diba.cat) o de manera on line al web  
www.masquefa.cat. Les places són limitades. La sessió anirà a càrrec 
de l’empresa especialitzada Fica’t.
El Curs ‘Com retallar els costos financers i bancaris de la meva 

empresa’ tindrà lloc el dijous 10 de novembre, de 9 a 11 del matí, 
també al CTC. Donarà a conèixer les tècniques i la metodologia 
per reduir la despesa financera i bancària a les empreses i encarar 
amb més garanties la negociació de les condicions econòmiques 
amb les entitats financeres. Les inscripcions es formalitzaran del 3 
d’octubre al 8 de novembre, presencialment al CTC, per correu 
electrònic (masvsl@diba.cat) o de manera on line al web de 
l’Ajuntament (www.masquefa.cat). Les places són limitades.
Tots dos cursos els organitza l’Ajuntament amb la col·laboració de 
l’Àrea de Comerç de la Diputació de Barcelona, el servei ‘Inicia: per 
la creació d’empreses’ de la Generalitat i el Fons Social Europeu. 

Les empreses, els comerços i els emprenedors podran fer 
dos nous cursos gratuïts aquest octubre i novembre

L’atur, per sota de la mitjana 
anoienca

Segons les darreres dades de l’atur, corresponents al 
mes d’agost, a Masquefa hi ha 683 persones sense feina. 
Això representa una taxa de desocupació del 15,37%, 
una xifra sensiblement inferior al conjunt de la comarca 
de l’Anoia, on la taxa és del 17,40 % i hi ha un total 
de 10.773 persones aturades. En la seva lluita contra la 
crisi l’Ajuntament també ha apostat decididament per 
la formació com a eina perquè els masquefins puguin 
trobar feina o millorar el lloc de treball, amb l’oferta de 
més d’un centenar de cursos només aquesta temporada.
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Sabíeu que el 85% dels residus que generem són materials 
aprofitables? Amb el reciclatge generem productes nous i estalviem. 
Perquè si separem els residus i els posem al contenidor que li 
pertoca, estalviem recursos, reduïm la contaminació, tanquem els 
cicles naturals i millorem la nostra vila i el nostre entorn.
L’Ajuntament ja fa temps que va implantar la recollida selectiva.  Any 
rere any el percentatge de residus reciclats ha anat augmentant. 
Però encara queda molt a fer. El 2010 només vam reciclar el 16% 
dels residus generats.
Us recordem que és molt important que tots separem 
correctament els residus i els dipositem on toca. 

•	 Contenidor groc: Només hi hem de dipositar envasos de 
tres tipus: plàstic (ampolles de refresc, d’aigua, de detergents, 
de suavitzants, bosses dels comerços, safates de suro blanc, 
pots de iogurt...), metàl·lics (llaunes de refresc, de cervesa, 
de conserves, safates d’alumini...) i envasos tipus brik (de llet, 
sucs, sopes i altres aliments com sucre, llegums...)

•	 Contenidor verd: està destinat a envasos de vidre 
(flascons de perfums i colònies, ampolles de vi, de cava, 
licors..., pots de vidre per a conserves, melmelades …)

•	 Contenidor blau: hi hem de dipositar els envasos de 
cartró ben plegats (tot tipus de caixes de cartró, com per 
exemple les de cereals, de galetes, de sabates, de menjars 
precuinats congelats, bosses de paper…) i el paper 
d’embolicar, fulls, diaris, revistes, llibretes…

•	 Contenidor marró: per a la fracció orgànica (restes de 
carn i de peix, de fruita i verdura, closques d´ou, marro del 
cafè, paper de cuina, tovallons, taps de suro i petites restes de 
jardineria i d’agricultura.

•	 Contenidor de rebuig: per als residus que no es poden 
reciclar.

On van a parar els nostres residus?
La fracció orgànica es porta a la planta de compostatge de 
Jorba, on, mitjançant un procés natural, es transformada en 
compost, un adob orgànic que s’usa en agricultura i jardineria. 
Els envasos es porten a la planta de triatge de Berga. El paper 
i el cartró a una planta de reciclatge d’Esparreguera, i el 
vidre a una planta de recuperació del Prat de Llobregat. Tots 
aquests residus es reciclen  i tenen una segona vida útil. En 
canvi, el rebuig es porta a l’abocador de Can Mata i no es pot 
aprofitar.

La deixalleria municipal
Us recordem que Masquefa disposa d’una deixalleria 
municipal, situada al polígon (C/ La Pedrosa, 30). Es tracta 
d’un centre de selecció i transferència d’aquells residus que 
no són escombraries domèstiques o no tenen un contenidor 
específic al carrer. Hi podeu deixar residus valoritzables (roba, 
ferralla, fusta, esporga...) i residus especials (electrodomèstics, 
olis vegetals, pintures, dissolvents, aparells electrònics, runa...)
L’horari d’atenció al públic de la deixalleria és: dilluns (de 10 
a 15h), de dimarts a divendres (de 10 a 15h i de 16.30 a 19h), 
i dissabte (de 10 a 15h). 

Recollida de trastos porta a porta
L’Ajuntament també ofereix un servei gratuït de recollida 
de voluminosos. Les persones que hagin de desprendre’s de 
mobles, electrodomèstics i tot tipus de trastos vells i de gran 
volum només han de trucar al 93.708.60.96, acordar el dia de 
recollida, i deixar els voluminosos a la porta de casa. El servei 
funciona els dilluns, dimarts i divendres.  Tots tres dies es fa la 
recollida al centre urbà; els dilluns al Maset; els dimarts a Can 
Parellada, i els divendres a Can Quiseró, La Beguda Alta i Can 
Valls. L’horari és de 8.30 a 16 hores.

CADA RESIDU AL SEU LLOC

REBUIG ORGÀNICA

ACTUALITAT

Resta totalment prohibit 
abandonar deixalles al 
carrer. Fer-ho implica 
importants sancions 

econòmiques.

Si dipositem cada residu 
al seu lloc, mantindrem 

net l’espai urbà, donarem 
una segona oportunitat als 
residus i no farem més gran 

l’abocador.

Recordeu que, si no 
separem correctament els 
residus, l’Ajuntament és 
penalitzat amb recàrrecs 

en la factura de la recollida. 
Això acaba repercutint en 
les butxaques de tots els 

masquefins.	
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NOTÍCIES

Fórmula Masquefa és un centre de 
rentat d’alta pressió de vehicles que ha 
obert al polígon La Pedrosa de la mà 
de dos emprenedors masquefins: Oriol 
Satorre i David Iglesias. Aquest centre de 
rentat de tot tipus de vehicles –cotxes, 
motos, furgonetes, camions, quads i 
bicicletes- destaca per aplicar solucions 
especialment respectuoses amb el medi 
ambient. El seu sistema d’alta pressió 
permet estalviar una gran quantitat 
d’aigua. Si en un túnel convencional s’usen 
150 litres per rentar un cotxe, a Fórmula 
Masquefa se n’utilitzen 60. A més, el 

centre utilitza un sabó no contaminant 
homologat per la Unió Europea. I disposa 
d’un innovador sistema de filtratge 

d’hidrocarburs per separar els olis de 
l’aigua i emmagatzemar-los per portar-
los a un centre de residus especialitzat. 
Fórmula Masquefa té 4 boxes de 
rentat (1 específic per a camions), un 
expenedor de paper per a eixugar el 
vehicle, i tres aspiradors per a la neteja 
de l’interior, equipats amb una pistola 
d’aire comprimit per arribar a tots els 
racons. També disposa d’una pionera 
màquina rentacatifes. Altres valors afegits 
del centre són el seu preu “low cost” (es 
pot rentar el cotxe a partir de 2 euros) i 
el seu servei de proximitat i qualitat.

Els infants juguen i aprenen valors al Casal d’Estiu

224 infants de 3 a 12 anys van participar en el Casal d’Estiu 
organitzat per l’Ajuntament del 27 de juny al 29 de juliol a 
l’Escola El Turó. Els nens i nenes van compartir experiències, 
aprenentatges i jocs i van gaudir d’uns dies de lleure. Van 
fer sortides per l’entorn de Masquefa, gimcanes, grans jocs, 
manualitats, excursions, piscina, una visita a l’aula adaptada per 
a persones amb discapacitat del CTC i moltes altres activitats, 

acompanyats de l’equip de monitors. El Casal no és només un 
espai de lleure, també ajuda a formar els nens i nens en valors 
com ara l’amistat, el respecte, la interculturalitat, la solidaritat i, 
especialment, la igualtat i el respecte a la diversitat de capacitats. 
El Casal també permet a les famílies conciliar la vida laboral i 
familiar per les vacances escolars. 

El 17,5% de l’aigua 
subministrada a Masquefa 
ja prové de pous propis
El 17,5% del total d’aigua que se subministra a Masquefa ja 
prové de recursos propis, concretament dels pous municipals 
que l’equip de govern va recuperar i que es trobaven en desús 
des dels forts aiguats de l’any 2001. Gràcies a aquesta aportació 
d’aigua pròpia s’ha de comprar menys aigua a la companyia 
Aigües Ter Llobregat.
L’Ajuntament també vol recuperar el pou i el dipòsit que hi ha a 
la Rojo i poder regar amb aquesta aigua el jardí del CTC, un dels 
principals consums municipals d’aigua. 

Mesures per resoldre les 
inundacions	en	edificis	del	
Pla Sud
L’Ajuntament ha emprès noves mesures per resoldre les filtracions 
d’aigua i petites inundacions que en ocasions es produeixen 
en alguns habitatges del Pla Sud. Les pluges i el fet que per 
aquesta zona hi passi un antic torrent provoquen que les aigües 
subterrànies pugin de nivell i es filtrin en els baixos dels edificis. 
Davant d’aquesta situació ja s’hi van instal·lar estratègicament dos 
pous que bombegen l’aigua subterrània per rebaixar-ne el nivell. 
Ara s’ampliarà l’horari de funcionament d’aquests pous. Es farà un 
seguiment de l’eficàcia i s’estudiarà instal·lar-hi altres pous.

Fórmula Masquefa: rentar el vehicle 
respectant el medi ambient

PROJECTES SOSTENIBLES
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NOTÍCIES

Alcaldes de barri
L’alcalde, mitjançant decret d’alcaldia, va nomenar al juliol els 
seus representants personals als diferents nuclis de població de 
Masquefa. Els alcaldes de barri són: a Can Parellada, Imma Sabi; 
al Maset, M. Àngels Llopart; a Can Valls, Francisco Fernández, i 
a Can Quiseró, Luís Juncal. Les funcions dels alcaldes de barri 
són fer d’enllaç entre els veïns dels nuclis i l’alcaldia. Entre altres 
tasques s’encarreguen d’informar als veïns de la seva demarcació 
sobre les normes, els acords i altres actuacions municipals que 
afectin el territori, i també de canalitzar les aspiracions del veïns 
respecte de l’Ajuntament. 

Per a urgències nocturnes i en cap de setmana 
heu d’adreçar-vos a l’Hospital de Martorell

Us recordem que, per indicació del 
Departament de Salut de la Generalitat, 
els veïns de Masquefa que es trobin amb 
una urgència mèdica de dilluns a divendres 
a partir de les 9 del vespre i fins a les 8 del 
matí, o el cap de setmana, a qualsevol hora, 
han d’adreçar-se directament a l’Hospital 
de Martorell (avinguda Mancomunitats 
Comarcals 1,3 – 93 774 20 20). 
Si la urgència es produeix de dilluns a 
divendres, entre les 8 i les 9 del vespre, 
també es pot anar al CAP de Martorell, 
situat a la mateixa avinguda Mancomunitats 
Comarcals. A partir de les 9 del vespre, 
però, cal acudir directament a l’Hospital.

Telèfons 061 i 902 111 444
Us recordem que davant d’una urgència 
mèdica també es pot trucar al telèfon 061, 
que està actiu els 365 dies de l’any, les 24 
hores del dia. En rebre la trucada, un equip 

de professionals format per metges i infermeres 
valora la gravetat de la situació i activa el recurs que 
considera més oportú: des d’enviar un metge a casa 
fins a sol·licitar una ambulància o un helicòpter. 
Per a dolences que no siguin greus i per a fer consultes 
mèdiques podeu trucar al telèfon de Sanitat Respon 
(902 111 444), que també està operatiu els 365 dies 
de l’any les 24 hores del dia. En aquest mateix telèfon 
es pot demanar hora al metge.

El consultori de La Beguda torna a obrir 
després del parèntesi de les vacances
D’altra banda, des del 12 de setembre el consultori 
mèdic de La Beguda ha tornat a obrir portes, 
després del parèntesi d’estiu. Atén els dilluns, dimarts 
i divendres de 8 del matí a 3 de la tarda. Fora d’aquest 
horari, i la resta de dies de la setmana, els veïns de La 
Beguda empadronats a Masquefa han d’anar al CAP 
de Masquefa, els empadronats a Sant Llorenç al de 
Sant Llorenç, i els empadronats a Sant Esteve a Sant 
Esteve.

BÚSTIA VILATANA

La Festa Major de Masquefa 2011
La passada festa major 2011 ha estat modèlica en la puntualitat en el 
començament dels actes organitzats per l’Alzinar; vull ressaltar el treball i 
encert de la junta de l’Alzinar.
El teatre, amb el grup Teatrerus de Masquefa, em va fer passar amb humor 
i picardia una bona estona. És el segon any que col·labora i m’enorgulleix 
que siguin formidables i del poble. Cal també fer menció als Montgrins, que 
en els seus concerts, balls i passades, ens fan sentir que estem a Masquefa. 
Recordar també els anunciants i col·laboradors del programa i a totes les 
persones que la fan possible.
La festa major ha de ser la festa més gran i per tant TOTHOM que hi 
vulgui col·laborar, aportar idees i feina ha de ser ATÈS per l’equip de govern 
de l’Ajuntament. Aquest any no ha passat quan des d’un grup de joves 
“CONEGUTS”  van fer propostes alternatives a les de “sempre” i festives pel 

poble. Els van deixar “penjats”. La seva proposta va ser tot un èxit.
Cal animar des de la comissió de la festa major a que TOT el poble hi participi 
i senti “seva” la festa major. Avui tenim a Masquefa altres col·lectius dels de 
“sempre”, que també tenen dret a rebre part dels diners de TOTS, que 
l’equip de govern reparteix als que col·laboren. La festa major 2012 pot ser 
la fusió de tot Masquefa i podem tenir una festa VIVA I REPRESENTATIVA.
Ens cal treballar perquè el 2012 tinguem la pista de l’Alzinar coberta. Ens 
estalviaríem l’envelat pel que llencem des de fa anys molts diners.
Espero amb il·lusió la festa de Santa Magdalena,  22 juliol de 2012, per 
veure si som un “poble”, que disfrutem de la “nostra festa major en tota la 
seva diversitat”. Al poble tenim locals per fer actes simultanis per persones 
amb iniciatives diverses.
Un vilatà,
Miquel A Subirats Lasa 

Control de velocitat
La Policia Local de Masquefa va controlar un total de 138 vehicles 
en la campanya de control de velocitat que va efectuar els dies 
9, 19 i 29 d’agost. Els agents van haver d’advertir 38 conductors 
per infracció. La campanya, que es va centrar en les zones on ja 
s’havien detectat alguns vehicles a velocitat excessiva, es va fer 
per conscienciar els conductors de la necessitat de respectar el 
límit màxim de velocitat a l’interior del municipi, 50 quilòmetres 
per hora, i prevenir possibles accidents. La velocitat n’és un dels 
principals factors. Els controls es van fer amb un cinemòmetre 
(radar) cedit pel Servei Català de Trànsit. 
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FESTA DEL RAÏM:
RETORN ALS ORÍGENS

De la vinya a la trepitjadora
Com es feia antigament, els cavalls i 
els carros van tornar a passejar pels 
carrers de Masquefa per portar la 
collita fins a la trepitjadora instal·lada a 
la plaça de l’Estació, mentre la flaire del 
raïm s’escampava novament pel poble. 
En un dels tres carros que van desfilar 
hi havia les portadores amb el raïm que 
unes hores abans, al matí, s’havia collit a 
la vinya del masquefí Pere Aloy, en una 
visita que va ser una de les novetats de 
la festa d’aquest 2011. Fins a la vinya hi 
van anar una desena de persones per 
conèixer què és i com es fa la verema. 
Ells mateixos en van poder comprovar 
la duresa fent les càrregues. En els altres 
dos carros hi viatjaven alguns nens i 
nenes encuriosits.
Ja a la plaça, el raïm va abocar-se a la 
trepitjadora, a la qual es van enfilar 
persones de totes les edats per esclafar 
amb els peus els grans de raïm i recordar-
nos com es feia el most antigament. 
Simultàniament, col·leccionistes vinguts 
d’arreu intercanviaven preuades plaques 
de cava, mentre una desena de persones 
posava a prova el seu sentit de l’olfacte i 
el gust amb un concurs amateur de tast 
de vins. Ricard Sanchís Estruch en va ser 
el guanyador.

50 anys de la pista de l’Alzinar
La Festa del Raïm va tenir unes altres 
dues novetats. D’una banda, l’Alzinar 
va celebrar el cinquantè aniversari 
de la pista esportiva amb dos partits 
d’hoquei: un entre els jugadors més 
petits de la vila, que van demostrar 
que l’hoquei masquefí té molt futur, i 
un altre entre exjugadors de diverses 
èpoques, que van rememorar l’època en 

què la pista era un autèntic polvorí ... 
i van deixar-nos clar que el temps no 
passa en va.

Blues a la fresca
D’altra banda, la Festa del Raïm va posar 
el brillant punt i final amb el primer 
Festival Blues de Nit de Masquefa, que 
va comptar amb un cartell de luxe i va 
superar les previsions més optimistes. 
Fins a 300 persones van omplir una 
piscina de l’Alzinar elegantment 
ambientada amb llums càlides, espelmes 
flotants i una pantalla dins l’aigua per 
gaudir de la música de dues de les 
millors formacions del panorama del 
blues nacional: The Suitcase Brothers i 
The Brand. Els primers, amb els germans 
Pere i Víctor Puertas al capdavant, van 
fer una autèntica exhibició del que és el 
blues més pur. Els segons van engrescar 
el públic amb un directe elèctric que va 
incloure versions de Sting, U2 o Rod 
Stewart, entre altres.
A més d’oferir una agradable vetllada 
de música en directe i a l’aire lliure, 
el festival va servir per recaptar fons 
per ampliar i millorar l’Aula de Música 
de l’Alzinar, que aquest any és centre 
adscrit a l’Escola Taller de blues de 
Barcelona, la primera escola de tot 
Europa especialitzada en aquest gènere 
musical.
La Festa del Raïm la van organitzar 
l’Ajuntament i l’Alzinar, amb la 
col·laboració de l’ADF, Carros i 
Cavalls d’Antoni Malet de Sant Llorenç 
d’Hortons, Pere Aloy i Explotacions 
Agrícoles Junyent. El Consistori els 
agraeix la seva generosa tasca en aquest 
homenatge a la memòria col·lectiva de 
Masquefa.

Masquefa va viatjar el 10 de setembre al passat per recordar els seus orígens pagesos vinculats 
a la vinya. Per un dia, la Festa del Raïm va retornar-nos a l’època en què els pagesos esperaven 
amb il·lusió el setembre per recollir, fins i tot amb l’ajut d’alguns collidors forans, el raïm que 
havien cultivat durant tot l’any amb esforç i angúnies. La Festa del Raïm va tenir aquest any 
algunes novetats destacades i va coincidir amb el cinquantè aniversari de la pista de l’Alzinar i 
una nova iniciativa que va demostrar que té molt futur, el primer Festival Blues de Nit

ACTUALITAT
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L’institut obria portes encara amb aquella olor que fan les coses 
noves i amb alguna caixa per acabar de col·locar. A les cares dels 
professors i els alumnes s’hi dibuixava la il·lusió per l’estrena i 
l’esperança que el nou equipament es traduirà en un important 

salt qualitatiu. L’expectativa estava plenament justificada. Malgrat 
la crisi, i el temps d’espera, Masquefa estrena un equipament de 
qualitat, resultat d’una inversió de 5.200.000 euros.  (continua a 
la pàgina següent).

DEURES 
FETS

El 12 de setembre va començar el curs escolar a 
Masquefa amb una novetat destacada: el nou institut, 

que iniciava l’activitat després d’anys de reivindicacions
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(ve de la pàgina anterior).  Aquests primers 
dies el centre ha funcionat amb normalitat. 
Això sí, estudiants i professors s’han hagut 
d’anar familiaritzant amb un edifici molt 
més gran, de 4.400 metres quadrats i 3 
plantes. El centre, amb 4 línies d’ESO, té 
una capacitat màxima de 480 alumnes, 
i s’ha construït preveient ja una futura 
ampliació per acollir estudis de batxillerat.
El nou edifici de l’institut té forma d’U i, 
entre altres instal·lacions, disposa de 8 
aules per als estudiants de primer cicle 
d’ESO, unes altres 8 per als de segon 
cicle, tres aules temàtiques i dues aules 
de suport. També té dos laboratoris, dos 
tallers, biblioteca, la zona d’administració 
i professorat, office, menjador, a més d’un 
gimnàs de grans dimensions, una  pista 
poliesportiva exterior, una zona de pati i un 
aparcament per a bicicletes i motocicletes.
L’esperat nou institut se suma als nous 
centres educatius que s’han fet els darrers 
anys. El curs passat s’estrenava l’ampliació 
de la Llar d’Infants Municipal Francesc Mata 
i Sanghés, a La Beguda, que permetia doblar 
la capacitat i arribar fins a les 61 places. I 
fa dos cursos es posava en marxa l’Escola 
Masquefa II, situada provisionalment en 
mòduls en espera de la construcció del 
nou edifici. Aquesta nova Escola Masquefa 
II es farà en el mateix solar on hi ha el nou 
institut.
Aquests nous equipaments, juntament amb 
les millores que l’Ajuntament fa cada any a 
la resta de centres educatius ja existents, 
volen donar resposta al creixement que 
la població escolar ha experimentat 
a Masquefa els darrers anys i assolir 
l’estabilitat en el panorama educatiu. 

Aquest curs estudien a Masquefa un total 
de 1.712 alumnes. A més dels 375 de 
secundària, uns altres 1.156 estudiants de 
segon cicle d’educació infantil i d’educació 
primària van iniciar el curs també el 12 de 
setembre: 435 ho van fer a l’escola Font 
del Roure, 413 al Turó, 164 al Masquefa II, i 
144 a l’escola Vinyes Verdes de La Beguda. 
A més, uns altres 174 nens i nenes de 0 a 3 
anys ja havien començat el 7 de setembre 
a les llars d’infants: 120 a l’Escola Bressol 
Municipal La Baldufa i 54 a la Llar d’Infants 
Municipal Francesc Mata i Sanghés de La 
Beguda.

Suport a l’escola catalana
Com a la resta de Catalunya, el nou curs 
escolar va començar a Masquefa amb la 
polèmica per la interlocutòria del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya sobre 
la immersió lingüística. Els masquefins 
també van sumar-se a les mobilitzacions 
promogudes a tot el país, i el mateix dia de 
l’inici del curs una seixantena de persones 
es concentrava davant l’Ajuntament en 
defensa del model d’escola catalana. També 
el ple municipal va aprovar –amb els vots 
a favor de CiU, PSC-APM i ERC, i els 
vots contraris del PP i Força Masquefa- 
una moció que rebutja la interlocutòria 
i expressa el suport a les escoles i la 
comunitat educativa catalana perquè 
segueixin aplicant el mateix model, a 
més d’instar el Parlament i el Govern  a 
no fer cap pas enrere i a complir la Llei 
d’Educació de Catalunya pel que fa al català 
com a llengua vehicular i d’aprenentatge a 
l’ensenyament.

SANDRA BUSTOS

Estudiant de 4t d’ESO

“Venim a estudiar 
més motivats”

La Sandra Bustos és una estudiant de 4t 
curs d’ESO. Després d’estudiar a l’antic 
institut ara tindrà l’oportunitat d’acabar 
secundària al nou centre. Per a la Sandra, 
el trasllat suposa “un canvi radical”. Ens 
sentim molt millor, fins i tot ens sentim 
més adults”, diu.
 Assegura que tant ella com els seus 
companys acudeixen a l’institut “amb més 
ganes d’estudiar, més motivats”. També als 
professors els veuen “amb més ànims”. 
La Sandra entén que disposar d’aquestes 
noves instal·lacions pot ajudar els alumnes 
a millorar el rendiment acadèmic. Això sí, 
han trigat a arribar: “quan tenia 10 anys ja 
en sentia a parlar”.
En aquests primers dies al nou institut ja 
ha comprovat que el canvi es tradueix en 
petits avantatges en el dia a dia: “a l’altre 
centre les aules eren molt petites, aquí ens 
sentim més lliures”. “Aquí tenim gimnàs i 
allà no en teníem; aquí podrem tenir dos 
laboratoris, dues aules de tecnologies...”. 
Confessa que se sent “privilegiada” per 
gaudir d’unes instal·lacions d’aquestes 
característiques, i més en època de crisi. 
Sap que els temps que corren no són 
fàcils, però és optimista quan pensa en el 
futur: “crec que, amb esforç, es pot trobar 
feina i treballar d’allò que t’agrada”. Ara 
vol acabar l’ESO, i després fer un Cicle 
Formatiu Mig de sociosanitari i també 
el Cicle Superior. “Així, si em trobo amb 
ganes, podré accedir a la Universitat a 
fer Psicologia”, la seva autèntica passió. 
“Sempre m’ha agradat ajudar els altres”, 
afirma.

ACTUALITAT
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RUTH MONTSERRAT

Directora de l’institut 

 
“Pujarà el nivell 
pedagògic” 

La directora del centre, Ruth Montserrat, 
afronta aquesta nova etapa com “un repte”. 
Està convençuda que el fet de disposar de 
més i millors instal·lacions permetrà “apujar 
el nivell pedagògic”. Destaca que, tot i que ara 
només n’hi ha un en funcionament, “tindrem 
dos laboratoris, dos tallers de tecnologia, dues 
aules d’informàtica, i una aula d’idiomes que 
abans no teníem”. Això permetrà “desdoblar 
més grups i fer activitats pràctiques”. També 
acollir-se a noves iniciatives, com ara un pla 
de biblioteques que proporciona als instituts 
llibres i una persona encarregada per obrir 
un servei de biblioteca. 
Destaca especialment que el nou institut 
disposa d’una Unitat de Suport a l’Educació 
Especial (USEE) per als alumnes amb 
necessitats educatives especials degut a 
les seves dificultats cognitives o motrius. 
Aquests alumnes, quan fan classe amb la 
resta de companys, tenen a l’aula dues 
psicopedagogues que els acompanyen en 
tot moment. Amb elles fan també algunes 
classes reduïdes. A més, aquest octubre 
l’equip incorporarà una educadora. Aquesta 
USEE dóna continuïtat a la que ja existeix a 
l’Escola Font del Roure. D’aquesta manera 
els alumnes que hi acaben 6è de primària 
mantenen aquesta atenció especial a 
secundària.
La directora agraeix “la comprensió” que els 
pares i mares han tingut durant els primers 
dies de funcionament del nou institut, així 
com “l’esforç” que va fer tot el personal “per 
poder completar el trasllat i obrir a temps”. 
“Algun dia hem sortit a les 10 de la nit”, 
afirma. 

DORI LÓPEZ

Professora de castellà i 

coordinadora de 1r d’ESO

“L’espai físic 
condiciona el 
rendiment”
La Dori López, professora de castellà 
i coordinadora de 1r d’ESO, creu que 
amb el nou institut els alumnes “estan 
més tranquils”. “Venen més motivats... i 
que duri!”. També entre l’equip docent 
hi veu més entusiasme. En la seva opinió, 
“l’espai físic influeix en el rendiment”. Diu 
que aquest principi de curs “ha estat una 
mica més brusc del que ho acostumen a 
ser tots els inicis, perquè ens hem hagut 
d’anar familiaritzant amb els nous espais”. 
“Els primers dies em preguntava: ‘on està 
la classe de 1r?’ ‘I el laboratori?’... no 
recordaves on estaven!”. 
Per a la Dori estrenar un equipament 
com aquest “és un goig”. No ha trigat 
en comprovar-ne els avantatges que 
proporciona en el dia a dia. “Jo sempre 
procuro dignificar l’espai on treballo, però 
ja feia molts anys, massa, que estàvem a 
l’institut antic, amb aules petites, finestres 
amb reixes, sense llum natural...”. “Ara si 
obres la porta perquè fa calor ja no sents 
el professor de l’aula del costat com dóna 
la classe!”. 
Això sí, la Dori creu que professorat i 
alumnes no notaran “el canvi de veritat” 
fins que l’institut disposi de material nou 
i s’hi incrementin els recursos. “Hem 
estrenat edifici, però el material és el 
mateix que teníem... serà diferent quan 
puguem tenir projectors a totes les classes, 
o puguem obrir el segon laboratori, que 
ara encara no està equipat”.

LÍDIA PALOMO

Membre de l’AMPA

 
“Ara toca lluitar 
pel batxillerat”

La Lídia Palomo és membre de 
l’Associació de Mares i Pares de l’institut. 
Les seves dues filles, la Naiara i la Lídia, 
van estudiar a l’antic centre i ara el seu 
fill, l’Eric, farà l’últim curs de secundària al 
nou. Això li permetrà conèixer tots dos 
centres i poder-los comparar. Celebra 
l’entrada en funcionament del nou 
equipament: “hem hagut d’esperar molts 
anys, masses!”. 
Entén que el nou institut suposa “una 
millora molt important” en qüestió 
d’espai: “tot és més gran i més funcional, 
i hem guanyat instal·lacions que abans 
no teníem, com per exemple el gimnàs, 
i que permeten als alumnes fer activitats 
que abans no podien fer”. Però lamenta 
que hi hagi “alguns espais buits que no 
s’han pogut obrir encara perquè no s’han 
equipat, ja que el material és el mateix”. 
És conscient que des de la direcció de 
l’institut “estan fent tot el que poden” 
perquè el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat faci arribar aquest 
material, i els ofereix el suport de l’AMPA.
Un cop fet realitat el nou institut, la 
representant dels pares i les mares creu 
que l’AMPA, la comunitat educativa i 
l’Ajuntament han de lluitar ara plegats per 
fer possible una altra reivindicació: que al 
nou institut s’hi pugui estudiar batxillerat 
el més aviat possible. De fet l’edifici ja ha 
estat construït pensant en una possible 
ampliació. Per a la Lídia, “això seria molt 
important, perquè cap jove masquefí no 
hauria de marxar del poble”.
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NOTÍCIES

Tallers de teatre. Cinema. Balls. Una xerrada. Una exposició. Un 
espectacle de playback. L’ofici de missa. Una arrossada popular. I 
l’homenatge als avis i al matrimoni de més edat. La gent gran de 
Masquefa va viure del 29 d’agost al 4 de setembre una intensa 
setmana farcida d’activitats.
Els avis i àvies van participar activament en la gran majoria d’activitats. 
I van aplaudir especialment els tallers de teatre ‘Fem Comèdia’ -una 
de les novetats-, i l’espectacle de playback ‘Llum i color’. De fet, van 
agradar tant que el Casal de la Gent Gran i l’Ajuntament estudiaran 
incorporar aquestes i altres noves propostes en la programació 
que durant tot l’any ofereixen al col·lectiu de la gent gran.
Precisament els tallers de teatre van obrir la Setmana, amb una 
doble sessió, dilluns i dimarts. Mitjançant diversos jocs i un esquetx 

La Comissió de la Cavalcada de Reis ja prepara l’arribada dels 
Reis Mags d’Orient la nit del 5 de gener. Per això fa una crida 
a tothom que hi vulgui col·laborar o participar. Els interessats 
poden adreçar-se a l’Àrea de Serveis Personals, a la Torre dels 
Lleons (C/Crehueta, 33) o trucar al 93 772 78 36. 
D’altra banda, les entitats que vulguin participar en guarnir i 
sortir amb la carrossa temàtica de la cavalcada també poden 
contactar amb l’Àrea de Serveis Personals. Fins al 30 d’octubre 
hi ha temps per inscriure-s’hi. La inscripció haurà d’anar 
acompanyada d’una explicació de com es vol guarnir la carrossa. 
Aquest any Masquefa tornarà a viure un Nadal temàtic, que 
girarà entorn a la biblioteca, els llibres i la lectura.

Els avis es posen les piles
Participada Setmana de la Gent Gran, que 

va estrenar novetats destacades

Masquefa va commemorar l’Onze de Setembre amb una 
ballada de sardanes a la plaça de l’Estació a càrrec de la Cobla 
Mediterrània. L’acte va acabar amb una emotiva cantada conjunta 
de l’himne nacional de Catalunya, ‘Els Segadors’.

Sardanes amb la Mediterrània 
per celebrar la Diada

Vols col·laborar en la 
Cavalcada de Reis?

final per grups, els participants van fer un tastet en l’art de la 
interpretació, a més de reforçar les dinàmiques de grup i millorar 
l’atenció, l’observació i la memòria. 
L’endemà, dimecres, la projecció de la pel·lícula ‘Pa negre’, basada 
en la novel·la d’Emili Teixidor, recordava el drama de la postguerra 
espanyola i emocionava el públic que omplia la Sala Polivalent.
Dijous la gent gran movia l’esquelet en un ball amb la cantant 
Sandra, i divendres recordava com de ràpid passa el temps i com 
han canviat les coses amb la xerrada de la psicòloga Glòria Fité, 
especialitzada en història i gent gran. També divendres arribava 
una altra de les novetats: una exposició de fotografies antigues de 
Masquefa, amb una trentena d’imatges aportades per gent gran.
La Setmana encarava la recta final dissabte i diumenge, amb altres 
plats forts. Dissabte els assistents aplaudien entusiasmats les 
espectaculars interpretacions del grup de playback de l’Associació 
de la Gent Gran d’Igualada.  I diumenge, després de l’ofici de missa, 
nombrosos avis i àvies compartien taula en el tradicional dinar 
popular, amb un deliciós arròs preparat un any més pels voluntaris 
dels Amics de la Paella, i servit per la Colla de Geganters i Grallers, 
membres del Casal de la Gent Gran i voluntaris de Ràdio Masquefa. 
Després s’homenatjava l’avi i l’àvia més grans de Masquefa (Antonio 
Martínez i Leonor Gallego) i el matrimoni de més edat (format per 
Joan Boltaña i Alberta Serra). Un ball amb el grup Choffers posava el 
punt final a la Setmana de la Gent Gran, que va tenir un pressupost 
de quasi 6.000 euros. 
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NOTÍCIES

250 puntaires van participar el 18 de setembre en la trobada 
anual organitzada a Masquefa, en què van poder mostrar els 
seus laboriosos treballs i el procediment d’elaboració. A la cita 
masquefina hi van assistir puntaires de Barcelona, Capellades, 
Cornellà, Sant Cugat, Igualada, Piera, Vallbona d’Anoia, Martorell, 
Olesa de Montserrat, El Prat, Gelida, La Pobla de Claramunt, 
Vilafranca i Sant Boi de Llobregat, entre altres. El Grup de 
Puntaires de Masquefa, que organitza la trobada en col·laboració 
amb l’Ajuntament, va sortejar diversos regals entre els assistents, 
que també van gaudir d’un berenar. 
Paral·lelament es va fer a l’Alzinar una exposició de manualitats. 
En la mostra s’hi van poder veure els treballs que durant l’any fan 
l’Associació de Dones de Masquefa, l’Associació de Propietaris 
de Can Parellada, l’Associació Cultural i Recreativa el Maset i 
l’Associació de Veïns de Can Quiseró.

250 puntaires, a la trobada celebrada a Masquefa

La Biblioteca accepta llibres?
La Biblioteca de Masquefa agraeix als usuaris els constants 
oferiments de donacions de llibres i altre material per ampliar i 
completar el fons bibliogràfic i posar-lo a disposició de tots els 
vilatans. La biblioteca informa que aquestes donacions han de 
complir una sèrie de requisits per poder oferir un fons bibliogràfic 
actualitzat i en bon estat.
Per poder seleccionar el material donat, abans de portar-lo a la 
biblioteca cal que feu una relació del que es vol donar, indicant-hi 
l’autor, el títol i l’any d’edició. La mateixa biblioteca us facilitarà un 
imprès per complimentar aquestes dades.

Material que s’accepta
• La biblioteca accepta tots aquells documents que facin 

referència a Masquefa i/o l’Anoia, per tal de poder ampliar la 
Col·lecció Local. Es tracta d’un fons patrimonial que conserva 
la història de la vila mitjançant documents d’autors o temes 
de Masquefa i/o de la comarca de l’Anoia, com ara llibres, 
fotografies, gravacions en qualsevol suport, treballs escolars... 

• S’accepten les donacions de llibres en bon estat de 
conservació, que no estiguin envellits, que no tinguin fongs, 
ni pols, ni el paper esgrogueït, i que no estiguin ni estripats, ni 

ratllats ni apedaçats (especialment els contes infantils). També 
és important que el seu contingut sigui actual i amb imatges i 
il·lustracions de qualitat.

• S’accepten DVD i discos compactes que siguin originals. No 
poden ser còpies.

Material que no s’accepta
• La biblioteca no pot acceptar material com ara enciclopèdies, 

llibres de text ni revistes, encara que en aquest darrer cas sí 
s’accepten les que facin referència a Masquefa i/o la comarca 
de l’Anoia.

Els llibres acceptats per la biblioteca constaran en el catàleg 
col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 
i podran ser consultats i prestats a qualsevol altra biblioteca. 
Pel que fa als libres que no formin part de la Biblioteca de 
Masquefa, aquesta es reserva el dret de decidir fer-los arribar a 
altres biblioteques de la Xarxa i biblioteques especialitzades, o 
enviar-los a la Central de Préstec -que conserva llibres obsolets-, 
donar-los a altres entitats i/o associacions, o si cal, donar-los de 
baixa.

L’agenda d’octubre

Exposició ‘Una castanyada de 
por’
Del 13 d’octubre al 5 de novembre
Mostra de documents i materials 
relacionats amb la castanyada 
(receptes de cuina de moniatos, 
castanyes i panellets), la història de 
la castanyada i la festa de Halloween.
De dilluns a divendres, de 15.30h a 
20.30h

Dimecres i dissabtes de 10h a 13.30h

Exposició de dibuix i pintura 
dels alumnes de l’Associació 
Artística Missatgers
Del 7 al 14 d’octubre
Inauguració: dia 7 a les 19.30h.
Aquest any l’exposició està dedicada 
a la poesia i per aquest motiu l’acte 
d’inauguració es complementarà 

amb un recital de poesies curtes 
sobre l’art a càrrec dels mateixos 
alumnes. També es farà el lliurament 
dels diplomes als alumnes del curs 
2010-2011 i del curset d’estiu del 
2011.

De dilluns a divendres, de 15.30h a 
20.30h
Dimecres i dissabtes de 10h a 13.30h
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Unes 150 persones es van aplegar el 18 de setembre al poliesportiu 
en la presentació de la nova temporada del Futbol Sala Espardenya. 
L’equip no va poder fer res davant d’un rival de luxe, el Futbol Sala 
Martorell, que es troba 3 categories per sobre. Els martorellencs es 
van imposar per un contundent 1 a 8. Tot i el resultat, l’Espardenya 
va demostrar que té plantilla per a una temporada que serà molt 
especial. D’una banda, perquè celebra el vintè aniversari. De l’altra, 
perquè, després de guanyar 6 de les últimes 12 lligues a la Divisió 
d’Honor de Futsal, l’Espardenya fa aquest any un salt qualitatiu i canvia 
d’equip i de federació per jugar al grup 3 de la Divisió Territorial 
Catalana de la Federació Espanyola de Futbol Sala. Els masquefins 
passen a una categoria molt més exigent i amb rivals molt més 
competitius.
L’objectiu de l’Espardenya aquest primer any és mantenir la categoria. 
Assumirà el repte amb pràcticament la mateixa plantilla. A part d’un 
fitxatge que pot concretar-se en les últimes hores, incorpora només 
a Jordi Torra, que torna a casa. L’equip afronta la temporada amb una 
plantilla integrada per Maikel Amaro (porter), Dani Alcalà (tanca i ala), 
Marc Bautista (ala pivot), Àngel Duran (tanca), el capità Fofy (pivot), 
Francis García (ala), Josep Fusté (ala), Jordi Torra (ala pivot), Jaume 
(ala i tanca), David Garrido (ala pivot), Edu Prat (porter) i Rubén 

Bonilla (porter). Rafa García segueix a la banqueta, acompanyat de 
l’entrenador de porters José María Merchán i el delegat Jordi Pérez. 

Vintè aniversari
El mateix diumenge de la presentació l’Espardenya va estrenar els 
actes de celebració del vintè aniversari, amb una fideuada al pati de 
la Rojo. L’entitat treballa en la programació de la resta d’activitats de 
la festa d’aniversari. 

NOTÍCIES

El Club Patí Masquefa disposarà aquesta nova temporada d’un total 
de 12 equips, 11 de federats i un integrat per infants de 5 i 6 anys 
que jugarà el campionat comarcal. En total més de 80 jugadors, 
entre 5 i 32 anys, defensaran els colors del club, dividits en 2 equips 
de categoria prebenjamí iniciació, un prebenjamí, dos benjamins, 
dos alevins, un infantil, un juvenil, un júnior i el sènior. 
Tots ells van saltar el dissabte 17 de setembre a la pista del pavelló 
per fer la protocol·lària presentació d’inici de temporada davant 
dels aficionats. El públic va poder gaudir d’un gran espectacle 
d’hoquei amb els partits disputats davant conjunts de l’Igualada, el 
Vilafranca i el Sant Josep de Sant Sadurní.
El sènior encara la temporada amb l’objectiu de consolidar el 
projecte a Primera Catalana i intentar quedar entre els cinc primers. 
L’equip s’ha renovat a fons amb nombroses incorporacions. Només 
continuen tres jugadors: Manel Marcos, Carlos Martínez i Albert 

Carbó, que compartiran vestuari amb Àngel Milla, Francisco 
Moya, David Fabres, David Pérez i Gerard Mitjans. A la banqueta 
segueixen Octavi Font, que ja va agafar les regnes de l’equip en el 
tram final de la temporada pasada, i Francesc Peña. Incorpora un 
nou coordinador, Carlos Solano.

L’Espardenya, davant d’una temporada molt especial

Després del descens de la temporada passada, el Club Bàsquet Masquefa 
estrena nova campanya amb un equip format íntegrament per jugadors 
de casa i homes de club, que lluitaran per fer un bon paper al Campionat 
Territorial de Catalunya. La plantilla l’integren els bases Mario i Adrià, els 
alers David, Albert, Gerard i Xavi, els ala-pivot Quique i Carlos, i els pivots 
Josep Miquel i Aitor. 
A més de competir a un bon nivell, el club té com a objectius donar 
espectacle, gaudir a la pista, aficionar la gent al bàsquet i formar nous 
jugadors. Per això, a part del sènior, compta amb una important base, 
integrada per uns altres 7 equips federats de diverses categories: premini, 
mini, cadet, júnior i sub-21. A més treballa per formar un equip d’escola 
i un equip femení.
El club va presentar la nova temporada el dissabte 10 de setembre, en el 
marc del cinquè Trofeu Vila de Masquefa. Durant tota la jornada es van 

disputar partits de totes les categories, fet que evidencia que aquest any 
el bàsquet masquefí tindrà un gran protagonisme. El club agraeix a les 
famílies que s’aboquessin en el torneig i ajudessin en la seva organització. 
També destaca la gran esportivitat que va regnar en tots els partits. 

80 jugadors defensaran els colors del Club Patí Masquefa

El Club Bàsquet Masquefa competirà amb un equip fet a casa



l’Agenda

CULTURA  
I FESTES

 � CAFÈS AMB 
HISTÒRIA

Els Ateneus, l’empenta 
cultural a Catalunya

1a sessió
Dissabte 22 d’octubre
A les 17h a la biblioteca

2a sessió
Dissabte 29 d’octubre
A les 17h a la biblioteca

 � BALLS POPULARS

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

Diumenge 23 d’octubre
Amb el Duo Amor
Entrada: 2€
A les 18h a la Sala Polivalent

 � EXPOSICIÓ ANUAL 
DE L’ASSOCIACIÓ 
MISSATGERS

Del 7 al 14 d’octubre
A la biblioteca
Organitza: Associació Artística 
Missatgers
(vegeu la pàgina 13)

 � HOMENATGE 
A LA VELLESA

Dimecres 12 d’octubre
Organitza: Societat Recreativa 
Unió Begudenca 

 � L’ALZINAR

Anglès per a grans i petits
Arts plàstiques
Música
Ballet clàssic
Ball de bastons
Balls de saló
Body Form
Body Form suau

Octubre ‘11

Per a la seva publicació, les entitats i associacions ens poden fer arribar, abans del dia 10 de cada mes, la informació de les activitats
que organitzen al correu electrònic amillfi@diba.cat. Aquesta informació s’ha tancat el 15 de setembre i podria haver-se modificat.

Cant Coral
Dibuix Manga
Ioga
Taekwondo
Teatre
Tennis

Més informació: 
93 772 68 61
www.amasquefa.com/alzinar

 � ASSOCIACIÓ DE 
DONES DE MASQUEFA

Sevillanes
Dilluns, de 21 a 22.30h a la 
Polivalent

Pilates
Dimecres de 20.15h a 21.15 a la 
Sala Petita

Pilates. Grup 2.
Divendres de 15.15h a 16.15h a 
la Sala Petita

Taller de labors
Dijous de 16h a 18h al local de 
l’associació (C/ Sant Antoni s/n 
–antiga Fàbrica del Cartró)

Horari d’atenció al públic:
Dilluns d’11.30h a 13h

CURSOS I  
TALLERS

 � TIC

Iniciació a la informàtica 
Del 16 al 30 de novembre
Dimecres i divendres de 10 a 12h
Inscripcions:  Del 17 d’octubre al 
15 de novembre

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

Word: processador de 
textos 
OPCIÓ A
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

OPCIÓ B
Del 18 de novembre a l’1 de 
desembre
De dilluns a divendres de 17 a 
19h
Inscripcions: Del 17 d’octubre al 
17 de novembre

Power Point: presentació 
de continguts 
Del 2 al 15 de novembre
De dilluns a divendres de 17 a 
19h
Inscripcions: Del 3 al 31 d’octubre

Iniciació al full de càlcul 
Excel 
Del 3 al 21 de novembre
De dilluns a dijous de 19 a 21h
Inscripcions: Del 3 al 31 d’octubre

Informàtica per a majors 
de 60 anys
Del 10 de novembre al 9 de 
febrer
Dimarts i dijous de 12 a 13:30h
Inscripcions: Del 10 d’octubre al 9 
de novembre

Dona’t una oportunitat 
Iniciació a l’ofimàtica: word, excel 
i access
Del 14 de novembre al 28 de 
febrer
Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 
11:30h
Inscripcions: Del 13 d’octubre a 
l’11 de novembre

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

 � FORMACIÓ PER 
A L’OCUPACIÓ

Curs de Fidelització de 
clients (1h50’)
Adreçat a comerciants, 
empresaris/àries i persones 
emprenedores
Dijous 6 d’octubre

De 15 a 16:50h
Inscripcions:  Del 12 de setembre 
al 3 d’octubre
Gratuït 

Seminari Com Retallar els 
costos	financers	i	bancaris	
de la meva empresa
Adreçat a comerciants, 
empresaris/àries i persones 
emprenedores
Dijous 10 de novembre
De 9 a 11h
Inscripcions:  Del 3 d’octubre al 8 
de novembre
Gratuït 

CONNECTA’T per trobar 
feina
Cursos de recerca de feina 
mitjançant les eines informàtiques 
i multimèdia

1a edició
Del 7 a l’11 de novembre
2a edició
Del 12 al 16 de desembre

De dilluns a divendres de 9 a 14h
Subvencionat
Inscripcions: Oficina de Treball de 
la Generalitat (Martorell)

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

Taller ‘L’entrevista de 
feina’
Divendres 18 de novembre de 
10 a 12h
Inscripcions: Del 17 d’octubre al 
17 de novembre 

Curs de prevenció de 
riscos laborals inicial (8h)
Imprescindible si vols sol·licitar 
la Targeta Professional de la 
Construcció
Data: Pendent de confirmar
Horari: de 10 a 14h
Inscripcions: Fins al 13 d’octubre 
Subvencionat

*Recordeu que podeu fer les 
inscripcions on line als cursos a 
www.masquefa.cat

blog: (http://adomaassociacidedones-
de masquefa.blogspot.com)
email: adoma08@hotmail.com
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ESPORTS

 � CLUB CICLISTA 
MASQUEFA

02/octubre –08.30h – 72 Km 
(Piera, Esparreguera, Collbató, Aeri, 
Olesa, Les Carpes, Martorell, Gelida, Sant 
Llorenç d’Hortons i  Masquefa)

09/octubre – 08.30h – 75 Km 
(Sant Sadurní d’Anoia, L’Avern, Sant Pau 
d’Ordal, Avinyonet, Olesa de Bonesvall, 
Avinyonet, Els Cassot, Sant Sadurní i 
Masquefa)

16/octubre – 08.30h – 70 Km
(Sant Sadurní d’Anoia, Sant Cugat de 
Sesgarrigues, Vilafranca, La Granada, 
Puigdàlber, Sant Pere de Riudebitlles, 
Torrelavit, Sant Sadurní d’Anoia i 
Masquefa)

23/octubre – 08.30h – 70 Km
(Martorell, Carretera de Terrassa, Cruïlla 
Castellbisbal, Castellbisbal, Molins de Rei, 
Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell 
i Masquefa)

30/octubre – 08.30h – 60 Km
(Piera, Vallbona, Igualada, Odena, Igualada, 
Vallbona, Piera i Masquefa / Fi de 
temporada)

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

 � CLUB DE TIR 
ESPORTIU

01/octubre – 12h 
Tir al Plat

02/octubre – 09.30h 
Pistola Foc Central

08/octubre – 09.30h 
Curset Recorregut de Tir
Inscripció prèvia

09/octubre – 09.30h 
Avantcàrrega (arma curta i llarga)

16/octubre – 09h 
Recorreguts de Tir (Stock)
Condicionat a autorització prèvia

23/octubre – 09.30h 
Pistola Pneumàtica

30/octubre – 10h 
Inter Clubs Martorell
Carrabina lleugera estès

 � CLUB PETANCA 
MASQUEFA

Cada dissabte a les 17.30h

Campionat obert de petanca 

 � CLUB BÀSQUET 
MASQUEFA

08/octubre – 16h
Júnior Masculí Nivell C
CB MASQUEFA – CAPELLADES

08/octubre – 19h
Sots 21 A Masc. Niv. A-2
CB MASQUEFA – CAPELLADES

08/octubre – 20.30h
Sèniors CC Masc.
CB MASQUEFA –SANT VICENÇ

22/octubre – 16h
Júnior Masc. Niv. C
CB MASQUEFA – ELS MONJOS

22/octubre – 17.30h
Sots 21 B Masc. Niv. B
CB MASQUEFA B – ATL. ST JOAN

22/octubre – 19h
Sots 21 A Masc. Niv. A-2
CB MASQUEFA – NOU BADIA

22/octubre – 20.30h
Sèniors C.C. Masc.
CB MASQUEFA –CERVELLO A

 � CLUB PATÍ 
MASQUEFA 

30/setembre – 21.45h
Sèniors 1a Cat. Grup A
CP MASQUEFA – CAMBRILS

01/octubre – 09h
Prebenj. Iniciació 8
CP MASQUEFA –CASTELLAR A

01/octubre – 10h
Prebenj. Iniciació 10
CP MASQUEFA – TORRELLES

01/octubre – 11h
Prebenjamí 7
CP MASQUEFA –CORBERA

01/octubre – 12h
Benjamí 16
CP MASQUEFA –VILAFRANCA A

01/octubre – 13h
Benjamí 7
CP MASQUEFA –CORBERA

01/octubre – 14h
Aleví 22
CP MASQUEFA – CORBERA

01/octubre – 15h
Júnior B
P MASQUEFA – PALAU PLEGAMANS

08/octubre – 10h
Prebenj. Iniciació 10
CP MASQUEFA –MONTBUI

08/octubre – 11h
Aleví 22
CP MASQUEFA –NOIA

08/octubre – 12h
Juvenil F
CP MASQUEFA –ANOIA

14/octubre – 21.45h
Sèniors 1a Cat. Grup A
CP MASQUEFA –RIUDEBITLLES

15/octubre – 09h
Benjamí 16
CP MASQUEFA –NOIA B

15/octubre – 10.00h
Aleví 22
CP MASQUEFA – IGUALADA B

16/octubre – 16h
Prebenjamí 7
CP MASQUEFA –VILANOVA B

16/octubre – 17h
Benjamí 7
CP MASQUEFA –VILANOVA B

22/octubre – 09h
Prebenj. Iniciació 8
CP MASQUEFA –CUBELLES

22/octubre – 09.45h
Prebenj. Iniciació 10
CP MASQUEFA –CASTELLET

22/octubre – 10.40h
Benjamí 16
CP MASQUEFA –SITGES B

22/octubre – 11.40h
Infantil 9
CP MASQUEFA –CASTELLET

22/octubre – 13.15h
Aleví 17
CP MASQUEFA –CASTELLET

22/octubre – 14.15h
Juvenil F
CP MASQUEFA –VILANOVA B

28/setembre – 21.45h
Sèniors 1a Cat. Grup A
CP MASQUEFA – CLUB PATÍ SITGES

29/octubre – 10h
Aleví 22
CP MASQUEFA – OLESA

29/octubre – 11h
Aleví 17
CP MASQUEFA – ST JOSEP B

29/octubre – 12h
Infantil 9
CP MASQUEFA – ST JOSEP 

29/octubre – 13.30h
Juvenil F
CP MASQUEFA – IGUALADA A

29/octubre – 15h

Júnior B
CP MASQUEFA –SENTMENAT

 � F.S ESPARDENYA

08/octubre – 18.30h
Territ. Cat. Grup 3
CFS GAMPER SPORT A– ONDULADOS 
VARME CAPELLADES A

22/octubre – 18.30h
Territ. Cat. Grup 3
CFS GAMPER SPORT A – MONTSENY 
CECD A

MASQUEFA TENNIS TAULA CLUB 
02/octubre – 11h
MASQUEFA TTC –BADALONA B

16/octubre – 11h
MASQUEFA TTC – EL CENTRE

 � CLUB 
EXCURSIONISTA ANOIA

Dissabte 1
Via Ferrata (per determinar).

Dissabte 15 i diumenge 16
Etapa GR11: Estaon – La 
Guingueta - Espot.

Dissabte 29
‘Castanyada nocturna’. Caminada 
pels voltants de Masquefa per a totes les 
edats.

 � MASQUEFA SLOT

28 i 29/ octubre
Rally d’Slot Català
Nau B Recinte Rogelio Rojo 

 � CLUB TWIRLING 
CAN PARELLADA

16/ octubre
Exhibició Esportiva
Al matí al Poliesportiu Municipal 

 � CLUB PATINATGE 
ARTÍSTIC MASQUEFA

15/ octubre
Festival Anual Patinatge 
Artístic
Tot el dia al Poliesportiu Municipal 

 � GAS A FONS

16/ octubre
Copa Catalana 3 Hores de 
Resistència
Inici de cursa: 10.30h

NOTA INFORMATIVA
En el moment de tancar aquesta edició encara 
no es disposava de la resta de calendaris 
esportius. Quan es facin públics els podreu 
consultar a  www.masquefa.cat. Alguns dels 
calendaris publicats en aquesta secció podrien 
patir modificacions d’última hora.



Casal de JOVES. 
L’AGENDA d’octubre

El PIDCES, 
amb el Dia Mundial 
de l’ALIMENTACIÓ 
Aquest mes d’octubre, coincidint amb el Dia Mundial de 
l’alimentació, el 16 d’octubre, l’eix temàtic del PIDCES  serà 
l’alimentació i els hàbits saludables.

Divendres 7:  Anorèxia
Divendres 14:  Bulímia
Divendres 21:  Hàbits saludables
Divendres 28:  Cocktails sense alcohol

CONCURS de GRAFITS

S’amplia el període d’entrega fins al 14 d’octubre. L’exposició 
dels treballs es farà del 17 fins el 31 d’octubre.
Inscripcions i bases:
www.rojopuntjove.com
facebook.com/rojopuntjove 

El Casal de Joves és un equipament municipal, gestionat per la regidoria de Joventut de l’Ajuntament, on podreu trobar informació 
de tot allò que us interessa. A més, disposa d’un espai lúdic, amb futbolins, billars, jocs de taula i d’enginy, i una biblioteca amb la 
premsa del dia, revistes musicals, còmics i molt més. També ofereix connexió a Internet: ordinadors a disposició dels usuaris per 
consultar informació o fer els deures.
Tots els divendres i dissabtes el Casal organitza, en el marc del programa de prevenció de drogodependències, diversos tallers, jocs 
i tornejos adreçats a joves entre 12 i 18 anys.
Per a aquest mes d’octubre s’han organitzat les activitats següents:

Divendres 7:  Torneig de billar
Dissabte 8:  Taller “Coneix-te a tu mateix”
Dissabte 15:  Taller de perruqueria i maquillatge
Divendres 21:  Torneig d’escacs
Dissabte 22:  Taller de xapes i pins
Divendres 28:  Torneig de Play Station
Dissabte 29:  Taller de panellets i castanyes

Un JULIOL molt ACTIU

22 masquefins entre 12 i 17 anys van participar al Juliol Actiu, el programa d’activitats d’oci i lleure que organitza la regidoria de 
Joventut durant les vacances. Entre el 4 i el 29 de juliol els joves van dur a terme diverses activitats encaminades a afavorir els 
valors positius del treball en equip i l’esport, la creativitat, el respecte i la convivència. També van poder conèixer l’entorn històric 
i natural de Masquefa. Les activitats del Juliol Actiu es van dividir en tres grans eixos temàtics: les noves tecnologies, amb la creació 
d’un blog de les activitats, els jocs, i les sortides per conèixer l’entorn. Com ja és habitual, l’activitat més esperada va ser l’acampada 
al Cementiri Vell.
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Cent dies, una obsessió 

Tot just fa cent dies que es constituïa el 
nou Consistori i que Convergència i Unió 
tornava a assumir la responsabilitat de 
governar fruit de l’ampli suport rebut a 

les urnes. És aquesta una xifra simbòlica que ens convida a fer 
balanç.
No han estat, ni de bon tros, cent dies fàcils, per culpa d’una 
crisi que ens ofega a tots. Però malgrat el bombardeig de males 
notícies, i els anuncis de forçoses retallades generalitzades, a 
Masquefa som protagonistes de dues notícies positives en àmbits 
tan sensibles com l’ensenyament i la sanitat. Hem estrenat el 
nou institut. I hem començat les obres del nou CAP. Es tracta 
de dues assignatures històriques que incomprensiblement 
teníem pendents, que alguns no van saber aprovar quan el vent i 
l’economia els bufaven a favor, i que ara aquest govern les ha fet 
possible malgrat totes les adversitats, i mentre altres municipis 
veuen bloquejats projectes similars.
Però no estem satisfets. No en podem estar mentre l’economia 
continua castigant-nos. En aquests cent dies, plantar cara a la 
crisi ha estat una obsessió per al nostre equip de govern, i 
continuarà sent-ho. Hem contractat 21 persones més que es 
trobaven a l’atur, i en portem 60 des de gener de 2010, una 
xifra superior a la de molts pobles de les nostres dimensions, 
però que és insuficient i volem incrementar. I hem potenciat la 

formació, amb més de cent cursos, per ajudar els masquefins a 
millorar les seves capacitats professionals.
També els Ajuntaments, tots, patim dificultats econòmiques. Som 
víctimes de la caiguda en picat dels ingressos municipals, però 
també d’un sistema de finançament municipal manifestament 
insuficient i injust, de l’augment de l’IVA, de les retallades en 
les aportacions de l’estat i altres administracions... El govern 
de Madrid ens reclama ara 370.000 euros de la bestreta del 
2009 per la participació en els tributs de l’estat, diners que ja 
vam invertir en serveis als masquefins. Diu que va fer un càlcul 
massa optimista. I la Generalitat no vol pagar 36.200 euros de 
la subvenció per escolaritzar els nens i nenes a les llars d’infants 
aquest curs passat, partida que l’Ajuntament ja havia avançat. 
És l’hora que els Ajuntaments, que prestem més serveis dels 
que ens pertoquen, exigim a la resta d’administracions que 
compleixin les seves obligacions i assumeixin totes les seves 
competències i responsabilitats. Ja n’hi ha prou.
En aquest context, preparem per al 2012 un pressupost 
municipal de màxima austeritat i contenció de la despesa. 
Possiblement, un pressupost que anirà a la baixa per primera 
vegada. Això ens obligarà a tots a fer sacrificis. Tot plegat per 
poder garantir aquells serveis que són bàsics i als quals no 
estem disposats a renunciar. La situació està coll amunt, però 
aquest equip de govern ja ha demostrat altres vegades caràcter, 
ganes de treballar i imaginació per superar les adversitats.
Convergència i Unió

És l’hora de passar comptes

Estupor! És el que desperten les 
decisions del govern de CiU a Masquefa, 
donat que la consellera d’Educació va 

afirmar que no hi ha retallades en els pressupostos per menjador 
i transport escolar i en canvi els nostres il·lustres edils ens deixen 
sense transport escolar al migdia incomplint les seves promeses 
electorals de garantir el mateix. Teniu memòria? Aquest mateix 
govern que ara ens deixa sense transport, és el mateix que fa 
uns anys reclamava de males maneres el dret al transport escolar 
forçant a assumir al govern d’aquell moment el cost del transport 
escolar del migdia. Sou conscients de les incoherències?
Detectem que a Masquefa tenim unes partides al pressupost que 
són prescindibles, les quals es podrien destinar per cobrir una part 
del cost que suposa el transport escolar del migdia. El que ens costa 
molt de digerir és que un poble com Masquefa, tingui un dèficit de 
5.895.000€ (similar al dèficit de Piera, que té molts més habitants i 
21 urbanitzacions) i tot això sense cobrir totalment les necessitats 
dels masquefins i masquefines.
Progrés Municipal pensa en les persones i entenem que tant la 

sanitat com l’educació són els pilars bàsics de la nostra societat 
i és per aquest motiu que ens preocupen les retallades que ens 
imposen darrerament i que ens afecten directament a tots. Com 
ens afectaran a Masquefa aquestes retallades? La pertinença al 
mateix grup polític vol dir que ens hem de conformar amb totes les 
retallades que ens imposi el Sr. Artur Mas? Serà capaç el Sr. Boquete 
de defensar Masquefa per sobre dels interessos de CiU, al Govern 
de la Generalitat de Catalunya?
Aquest estiu ha estat especialment dur en quant a les olors de 
l’abocador i amb això hem de saber que Masquefa participa en 
un percentatge important dins del volum d’escombraries i residus 
que entren a l’abocador, donat que som un dels pobles que menys 
reciclem, pensem des de PM que s’ha de canviar la política de 
reciclatges, facilitant al vilatà les formes i mitjans per poder-ho fer.
No volem acomiadar-nos sense dir que Progrés Municipal va 
sortir al carrer per manifestar-se en defensa del català a l’escola 
i entenem que la política lingüística actual s’ha de mantenir, no 
podem permetre perdre allò que forma part de la nostra cultura, 
que ens ha costat anys guanyar i que reforça els lligams que ens 
uneixen i fomenta el sentiment de pertinença.
Progrés Municipal (PSC - APM)

LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
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Debemos felicitarnos por la inauguración 
del nuevo instituto, que permitirá a nuestros 
hijos continuar sus estudios sin necesidad de 
grandes desplazamientos; así como el inicio 
de las obras del nuevo CAP.

También, y en justicia, debemos felicitar al Consistorio por la 
organización y desarrollo de los actos de conmemoración del 11 
de septiembre, pero hemos de resaltar el incumplimiento de la 
Ley de Banderas.
Como recibimos instrucciones muy claras sobre los escritos 
de los partidos políticos en ésta nuestra revista, orillando una 
censura previa encubierta, procuraremos ser breves.
Prometimos en las últimas elecciones mantener a los masquefinos 
bien informados sobre el estado de las cuentas del Ayuntamiento: 

a día de hoy no tenemos ninguna información al respecto. Se nos 
ha dicho que se espera el resultado de una auditoría que está 
efectuando la Diputación. ¿El presupuesto para este año 2011 está 
bajo auditoría? ¿Los bancos que han dado créditos y su cuantía 
también son auditados? ¿Cuánto se debe amortizar este año y 
cuántos intereses se deben pagar?
Estos datos y muchos otros se pueden conocer sin necesidad de 
esperar a la auditoría y podríamos ir dándonos una idea de cuál 
es la situación en que estamos, además teniendo al mismo alcalde 
del período anterior.
Daremos tiempo al tiempo pero no al olvido y seguiremos 
sirviendo a los masquefinos con honradez y claridad.
Un cordial saludo y hasta el próximo número de ‘Batega’.
Partit Popular

Catalunya

Ara ja portem més de 100 dies des que es va 
constituir el Consistori. Des d’aquest espai 
volem fer cinc cèntims del que ha passat a la 
vila, n’hem tingut de tots els colors.
La Festa Major de Masquefa aspirava a ser 
d’allò més variada. Teníem actes per a tothom, 

música del tot diversa, i quasi ho podíem haver aconseguit si no 
fos perquè una part petita de la nostra població, petita d’edat, 
no en nombre, se sent decebuda; porten tot un any esperant el 
moment de fer gastar els diners dels pares, pujant a les atraccions. 
Això malauradament es va quedar en una il·lusió, la d’esperar al 
proper any per poder fer-ho realitat .Nosaltres volem aprofitar 
el moment i el temps que tenim fins la propera festa per intentar 
arribar a un consens entre firaires i grup de govern ,i poder 
establir un espai adient per poder dur a terme l’activitat.
L’estiu és sinònim de festes i tots els barris varen fer la seva, 
festes que es poden portar a terme gràcies a tota la gent que 
des de darrere treballa desinteressadament durant un any per 
poder fer que la resta de veïns gaudeixin de totes les activitats 

que s’organitzen. Els animem a continuar.
Un cop acabades les vacances s’ha de tornar a l’escola, i aquí 
ens trobem amb un gran problema: les administracions no 
tenen diners i hem de patir les retallades envers l’educació. Una 
d’aquestes retallades recau sobre Masquefa. Hem de suprimir el 
transport no obligatori del migdia a les escoles de primària. Una 
repercussió econòmica que suposa per a les famílies deixar un 
nen al menjador (5,95 €/dia); un preu que ha pujat 10 cts d’un any 
a un altre. I no es veu repercutit en la qualitat del menjar.
Volem fer especial menció al moviment que el 12 de setembre 
vàrem tenir a favor de la immersió lingüística a Masquefa. No 
podem deixar que els guanys que durant tants anys hem anat 
aconseguint ens els treguin sense cap mena de miraments. Tota 
aquella gent que érem davant l’Ajuntament tenien una fita en 
comú, la de defensar el nostre patrimoni lingüístic, el nostre 
sentiment de país, una riquesa extraordinària com és la de poder 
tenir més d’una llengua vehicular a les escoles.
Salut
Esquerra-AM

La revista ‘Masquefa Batega’ no es fa responsable ni necessàriament comparteix les opinions 
expressades en aquesta secció pels diferents grups municipals de l’Ajuntament

Me siento catalán pero también me siento 
andaluz y español. Maldigo a todos estos 
politiquillos que por obtener un puñado 
de votos no les importa poner en peligro 
nuestra cultura catalana, que tiene, a través 
de siglos de historia, tanta riqueza y tanta 
sabiduría para dar ejemplo en un montón 

de cosas a las grandes del mundo, lingüísticamente hablando. 
Una de las grandes riquezas culturales que ya se está 
perdiendo es la figura del hereu; para que la casa, fábrica o 
taller no se perdiera porque la garantía y la serietat venia 
arraigada por la antigüedad del nombre.
El libro del Quijote tiene una frase que es universalmente 
conocida que dice: “Vámonos Sancho de este lugar que con la 
iglesia hemos topado”. La cultura catalana tiene otras muchas:
“Hi ha burros burros i burros catedràtics”.

“Si vols que una cosa desaparegui posa-la obligatòria, si vols 
que una cosa perduri prohibeix-la”.
“Mai et refiïs d’un noi de bé de casa mal”.
Toda nuestra riqueza cultural es como el pececillo que va con 
los tiburones en el mar; si no se enfada el tiburón siempre 
estará protegido pero si el tiburón decide expulsarlo no 
tiene ninguna posibilidad de quedarse.
Hace menos de 200 años casi todo el transporte de trayectos 
largos se hacía por el mar y los catalanes eran reconocidos 
en la península ibérica como en el mediterráneo como 
los mejores comerciantes. Era tan grande su seriedad que 
fundaron la famosa Feria de Sevilla. Toda esta riqueza humana 
y cultural del pueblo catalán la pondrán en la boca del tiburón 
y no tendrá escapatoria. “El peix gran es menja sempre el 
peix petit”.
Força Masquefa
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NOM: Club Patinatge Artístic Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 2011
INTEGRANTS: 54 patinadores
Nº SOCIS: 50 famílies
ACTIVITAT PRINCIPAL: fomentar la pràctica del patinatge artístic i la 
dansa. Formació de patinadores i disputa de competicions.
adreça: avinguda del Maresme, 31
tel.: 671918617 (Mª Luisa) / 678 58 09 51 (Xavi)
web: www.cpamasquefa.es
e-mail: cpamasquefa@cpamasquefa.es

El Club Patinatge Artístic Masquefa és una entitat molt jove, però amb unes arrels que venen de lluny. Va 
néixer el gener d’aquest mateix any 2011 de la mà d’un grup de pares i mares que des de feia molt temps 
formaven part de la secció de patinatge artístic del Club Patí Masquefa.
Tot i la seva curta vida, l’entitat ha aconseguit ja aglutinar fins a 54 patinadores, amb edats compreses entre 
els 3 i els 18 anys. La majoria de nenes i noies són de Masquefa, però n’hi ha també algunes de Piera i Rubí 
que es desplacen a la nostra vila per poder practicar aquesta disciplina, que va més enllà de l’esport. En 
realitat “és una suma d’esport, art i emoció”, explica la representant del club Mª Luisa Guerrero, que confessa 
que “sovint se’m posa la pell de gallina i se m’escapa alguna llàgrima” quan veu les coreografies que fan les 
patinadores i com s’esforcen per millorar. El patinatge artístic és també disciplina i una excel·lent manera de 
fomentar entre les nenes i les noies valors positius “com la convivència, la puntualitat, el companyerisme, el 
respecte a la professora o l’esperit de superació”. 
Per a algunes de les patinadores el patinatge artístic és una afició que practiquen un parell de cops a la 
setmana. La gran majoria, però, són nenes i noies federades que volen anar més enllà i que lluiten (arriben a 
entrenar fins a 4 o 5 vegades a la setmana) per preparar les dures proves i exàmens que permeten obtenir 
titulacions fins arribar al certificat. Amb el certificat ja poden disputar competicions oficials: el campionat de 
la província de Barcelona, el campionat català, el campionat estatal i fins i tot el campionat europeu.
Al marge de les competicions oficials, les patinadores participen en altres campionats d’interclubs i tornejos. 
El juny passat, per exemple, el Club Patinatge Artístic va organitzar el primer Trofeu Vila de Masquefa, en 
què van prendre part 160 patinadores procedents de 9 clubs. L’entitat també organitza anualment un gran 
festival que serveix de presentació de la temporada, i en què totes les patinadores fan coreografies que giren 
entorn a un mateix eix temàtic (aquest any ha estat la fantasia de l’univers Disney). El Club Patinatge Artístic 
Masquefa s’aboca també en la Fira de la Infància i la Joventut: en la darrera edició va preparar una activitat 
de patinatge i un taller de maquillatge.
El club fa una crida a totes les nenes i noies que vulguin provar el patinatge, però també als nens i nois. 
“Actualment no n’hi ha cap, potser pels prejudicis socials i la por a etiquetes”. A l’entitat li agradaria molt 
poder comptar amb patinadors. 

Club Patinatge Artístic Masquefa: 
esport, art i emoció

“El club, que en l’actualitat no compta amb cap patinador en 
les seves files, anima els nens i joves de la vila a defugir dels 

prejudicis i a descobrir el patinatge artístic”


