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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

El Centre Tecnològic Comunitari ofereix a empreses i 
emprenedors despatxos de lloguer al viver d’empreses, 
ja sigui permanentment o per a usos puntuals. Es tracta 
de despatxos d’uns 12 metres quadrats, totalment 
moblats i equipats amb un PC.
Per a llogar un despatx puntualment cal contactar 
amb el CTC (avinguda Catalunya, 62 – 93 772 78 28) i 
confirmar que hi ha disponibilitat. El preu és de 5 euros 
l’hora. També s’ofereix la possibilitat de llogar les dues 

sales de reunions (10 euros l’hora) i la sala d’actes (25 euros l’hora).
El lloguer fix del despatx té un preu de 260 euros (base imposable, impostos a part) i inclou 
Internet, calefacció i aire condicionat, i neteja. També dóna dret a usar les dues sales de reunions, 
la sala d’actes i les aules de formació i d’informàtica, i un vestíbul per a la recepció de visites.  A 
més els llogaters es beneficien d’altres serveis: suport administratiu, recollida de correu postal 
i paqueteria, assessorament tècnic, reprografia, borsa de treball per a contractar personal i 
lloguer de recursos tecnològics. Per llogar un despatx fix cal omplir una instància i lliurar 
el pla d’empresa amb l’informe de viabilitat. Si no se’n disposa, al mateix CTC s’assessora 
per fer el pla d’empresa i s’elaboren els informes de viabilitat. Una  comissió integrada per 
tècnics i representants polítics valora totes les peticions per escollir els adjudicataris. Un 
cop acceptada la sol·licitud se signa un contracte per a dos anys prorrogables. Per a més 
informació podeu trucar al 93 772 78 28, escriure a ctc@masquefa.net i consultar la pàgina 
web www.ctc.masquefa.net

DESPATXOS DE LLOGUER PERMANENT O PUNTUAL AL CTC

Els aparells elèctrics i electrònics 

requereixen una recollida selectiva 

específica. Si no es recullen de manera 

separada i se sotmeten a un tractament 

selectiu dels components i materials 

utilitzats en la seva fabricació, poden 

ser els responsables d’una bona part de 

la contaminació present en els lixiviats 

recollits en els dipòsits controlats o bé 

en les emissions atmosfèriques que cal 

depurar en les incineradores.

Classificació dels RAEE

RAEE procedents de llars particulars i 

assimilables considerats com a residus 

perillosos:
• Tubs fluorescents i altres residus 

que contenen mercuri.

• Equips rebutjats que contenen 

clorofluorocarburs (CFC), com 

ara frigorífics.

• Equips elèctrics i electrònics 

rebutjats que contenen 

components perillosos.

RAEE procedents de llars particulars i 

assimilables considerats com a residus no 

perillosos:
• Equips rebutjats que no contenen 

clorofluorocarburs (CFC) ni 

components perillosos.

On puc portar els RAEE?

Els RAEE procedents de llars particulars 

s’han de lliurar a la botiga de distribució 

en el moment de la compra, si decidim 

substituir l’aparell per un de nou, o 

bé als sistemes de recollida municipal 

(deixalleria o recollida de voluminosos 

porta a porta)

Per què són perillosos els 

aparells amb CFC?

Els CFC són uns compostos 

organoclorats (clorofluorocarburs) que 

si arriben a l’estratosfera provoquen la 

destrucció de la capa d’ozó a causa de 

l’impacte dels raigs ultraviolats del sol. 

A Catalunya el tractament de frigorífics 

i altres aparells amb CFC és un servei 

públic de la Generalitat que es realitza 

mitjançant una empresa concessionària. 

Es compta amb una planta específica al 

Pont de Vilomara i Rocafort, on, amb una 

tecnologia molt avançada, s’extreuen 

els CFC i els seus substituts per donar-

los el tractament oportú. També se 

separa la resta de components (cables 

elèctrics, olis minerals...) per reciclar-ne 

el material

Residus d’aparells elèctrics i 

electrònics (RAEE)
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Davant els lamentables fets protagonitzats pel regidor de Força 
Masquefa, Juan José García Mora, a la nostra vila el dia 12 d’octubre, 
els dotze regidors dels grups municipals de CiU, PM-PSC-APM, 
PP i Esquerra-AM van aprovar en un ple extraordinari celebrat el 
mateix dia una declaració institucional amb els acords següents:

-Primer. DEMANAR Justícia, Justícia amb majúscules, davant dels 
lamentables fets protagonitzats avui pel senyor Juan José García 
Mora.

-Segon. APROVAR que l’Ajuntament de Masquefa es presenti 
com a acusació particular en els fets presumptament delictius 
comesos pel senyor García Mora.

-Tercer. INSTAR a prendre les mesures oportunes per a la 
inhabilitació del senyor García Mora com a regidor d’aquest 
Ajuntament.

-Quart. REPROVAR la lamentable actitud del senyor García 
Mora com a representant municipal de part dels veïns del nostre 
municipi.

-Cinquè. Els regidors de l’Ajuntament de Masquefa no permetran 
l’actitud de boicot i d’insult d’aquest regidor ni tampoc que alteri 
el correcte funcionament d’aquesta institució democràtica.

-Sisè. DONAR suport als dos veïns agredits i a les seves famílies i 
expressar el nostre desig d’una ràpida recuperació.

-Setè. AGRAIR a tots els assistents a aquest plenari l’ampli suport 
donat als regidors que formen la Corporació.

-Vuitè. MANIFESTAR que aquesta declaració institucional no és 
cap guerra de banderes, sinó la reprovació d’uns actes que no 
haurien d’haver succeït mai i menys per part d’un representant 
públic.

ACTUALITAT

Vaig venir a viure a Masquefa que encara no 
tenia ni un any.  La meva llengua materna 
és el castellà. La meva mare, de Cuenca, 
i el meu pare, de Galícia, van arribar a 
Masquefa l’any 1971. He pogut créixer  i 
desenvolupar-me gràcies a Masquefa. Sóc 
el que sóc per la meva família, i també per 
l’entorn en què he pogut créixer.
Aquest entorn em va ensenyar de ben petit 
que ningú no em mirava estrany si parlava 
català o castellà, que cap bandera passava 
per sobre de cap persona. I aquest entorn 
em fa sentir especialment orgullós de ser 
masquefí.
No hem de perdre aquesta essència 
que Masquefa ha tingut sempre, acollint 
absolutament tothom sigui quin sigui el seu 
origen, les seves idees, les seves creences, la 

seva llengua, la seva bandera...
El que hem vist aquests darrers dies en els 
mitjans de comunicació no es correspon 
a la realitat de la nostra vila. I tots ho 
sabem. Com alcalde, la meva principal 
tasca és garantir la convivència entre tots 
els masquefins i masquefines. I a això us 
emplaço, a continuar sent aquell poble que 
mai, mai, ha tingut cap conflicte per cap 
bandera, ni per la llengua en què parlem.
Alhora emplaço tothom, els polítics els 
primers, a evitar els judicis paral·lels. 
Deixem actuar la justícia.
I per últim, un desig: que el veí de 
Masquefa que va haver de ser intervingut 
quirúrgicament tingui una ràpida 
recuperació.
Xavier Boquete i Saiz

CARTA OBERTA ALS VILATANS DE MASQUEFA

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE 
L’AJUNTAMENT DE MASQUEFA EN RELACIÓ 
ALS FETS OCORREGUTS EL 12 D’OCTUBRE
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El 20 de novembre de 2011 se celebren 
les Eleccions Generals. Els veïns del casc 
urbà de Masquefa, Can Parellada, Can 
Valls, El Maset i Can Quiseró podran 
votar al col·legi electoral situat a 
l’escola El Turó (C/ Santa Clara, 28). Els 
veïns de La Beguda Alta empadronats 
a Masquefa podran votar al col·legi 
electoral habilitat a la Llar d'Infants 
Municipal Francesc Mata i Sanghés  
(C/ Major, s/n).  Durant tota la jornada 
l’Ajuntament de Masquefa posarà en 
marxa un servei gratuït d’autobús, amb 
els horaris i recorreguts següents:

MATÍ
SORTIDES
10.00h - 12.00h CAN QUISERÓ  
PARADA BUS
10.15h - 12.15h EL MASET  
PARADA BUS
10.30h - 12.30h CAN PARELLADA 
PARADA BUS

TORNADES
11.00h  TORNADA DEL COL·LEGI 
ELECTORAL EL TURÓ
13.00 h TORNADA DEL COL·LEGI 
ELECTORAL EL TURÓ

TARDA
SORTIDES
16.00h -18.00h CAN QUISERÓ  
PARADA BUS
16.15h -18.15h EL MASET  
PARADA BUS
16.30h -18.30h CAN PARELLADA 
PARADA BUS

TORNADES
17.00h  TORNADA DEL COL·LEGI 
ELECTORAL EL TURÓ
19.00h TORNADA DEL COL·LEGI 
ELECTORAL EL TURÓ

NOTÍCIES

L’Ajuntament exigeix que es resolguin d’una vegada 
per totes les pudors de l’abocador i l’Ecoparc

L’equip de govern de Masquefa continua la seva ofensiva perquè 
s’acabin, d’una vegada per totes, les pudors que des de fa temps 
desprenen l’abocador de Can Mata i l’Ecoparc 4, instal·lats al municipi 
veí dels Hostalets de Pierola. 
Fa mesos l’Ajuntament ja va reclamar reiteradament a l’empresa 
CESPA, que gestiona l’abocador, i al consorci gestor de l’Ecoparc que 
prenguessin les mesures oportunes 
per resoldre aquesta desagradable 
problemàtica, sense que a hores 
d’ara ni l’empresa ni el consorci 
“hagin estat capaces de donar una 
explicació sobre la causa que origina 
les fortes i insistents pudors, i encara 
menys d’aportar una solució i fixar 
una data perquè la problemàtica 
quedi definitivament resolta”, 
lamenta l’alcalde, Xavier Boquete. 
Davant d’aquesta manca de resposta, l’equip de govern no està 
disposat a quedar-se de braços plegats i per això ha denunciat els 
fets davant l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. En una carta enviada al director de l’entitat, l’alcalde 

expressa “el malestar i la preocupació” de l’Ajuntament per les 
pudors i li demana que prengui cartes en l’assumpte i “procedeixi a 
intervenir-hi el més ràpidament possible”.
L’Entitat del Medi Ambient, i també l’Agència Catalana de Residus 
de la Generalitat, van tutelar el conveni de col·laboració que 
l’Ajuntament de Masquefa va signar el 2008 amb CESPA. En aquest 

conveni l’empresa es comprometia 
a emprendre les accions necessàries 
per minimitzar l’impacte i les 
molèsties de l’abocador i l’Ecoparc, 
compromís que ara incompleix, 
mentre que l’Entitat del Medi 
Ambient i l’Agència Catalana de 
Residus es convertien en els garants 
del compliment d’aquests acords.
L’alcalde espera que la intervenció 

de l’Entitat del Medi Ambient serveixi perquè CESPA i el consorci 
assumeixin els seus compromisos i posin el punt final a les pudors, tal 
i com ja va succeir fa uns mesos, quan, davant les insistents peticions 
de l’Ajuntament, es va acabar instal·lant una barrera verda vegetal per 
minimitzar l’impacte visual de l’abocador.

Servei gratuït d’autobús municipal per a 
les Eleccions Generals (20 de novembre)

“Després de les reiterades peticions a 
l’empresa CESPA i el consorci gestor de 
l’Ecoparc, l’alcalde ha demanat ara la  
urgent intervenció de l’Entitat del Medi 
Ambient per posar el punt final a la 

problemàtica”

Alguns dels cursos d’ofimàtica que organitza el Centre 
Tecnològic Comunitari de Masquefa es podran fer de manera 
semipresencial, ja que incorporaran un campus virtual que 
permetrà als alumnes interactuar amb els professors des del 
seu ordinador, ja sigui des de casa o des de qualsevol punt de 
l’exterior amb connexió a Internet. En aquest campus virtual 
els alumnes podran descarregar-se material didàctic, penjar els 
seus exercicis i treballs, participar en fòrums o fer consultes als 

professors.
Amb els cursos semipresencials l’Ajuntament vol facilitar l’accés 
a la formació a les persones que tenen dificultats de disponibilitat 
per personar-se a totes les classes. La iniciativa es posa en marxa 
després de la prova pilot que ja s’ha efectuat amb un primer curs 
de mecanografia i que ha obtingut una molt bona resposta per 
part d’alumnes i professors. L’objectiu és incorporar aquesta 
nova eina a més cursos i dels diferents àmbits.

Ja es poden fer de manera semipresencial 
alguns cursos d’ofimàtica del CTC
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NOTÍCIES

L’Ajuntament organitza per segon any consecutiu un Curs 
d’administratiu/va polivalent per a pimes subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat i el Fons 
Social Europeu. El curs s’adreça prioritàriament a persones que 
es troben en situació d’atur o amb majors dificultats per accedir 
al món laboral. 

Inscripcions obertes
Les inscripcions ja es poden fer,  fins al 18 de novembre, al 
Centre Tecnològic Comunitari (Avinguda Catalunya, 60 – 93 772 
78 28), de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia, i de 
5 a 8 de la tarda. Hi ha 16 places.
El curs d’administratiu/va polivalent per a pimes d’aquest 2011 
amplia les hores lectives respecte al curs anterior i arriba fins a 
les 370. Els mòduls previstos són:
• 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)

• Prevenció de riscos (10h)
 
El curs s’iniciarà el 15 de desembre i clourà el 23 de maig. Les 
sessions es faran de dilluns a divendres de 9.15h a 13.15h. 

Xerrada informativa per als inscrits
El dilluns 21 de novembre es farà una xerrada informativa sobre 
el curs per a les persones que s’hi hagin inscrit. Tindrà lloc a les 
10 del matí al CTC. En aquesta xerrada també s'informarà del 
procés de selecció que es farà a totes les persones inscrites al 
curs.

La xarxa wifi Masquefa Sense Fils amplia capacitat i velocitat, 
i podrà donar d’alta ràpidament la gent en llista d’espera
L’Ajuntament de Masquefa, mitjançant l’empresa municipal 
Masquefa Impulsa SL, ha ampliat la capacitat i la velocitat de la 
xarxa wifi municipal Masquefa Sense Fils per millorar el servei 
als usuaris.  A més, gràcies a aquesta millora tècnica a partir d’ara 
es podran donar d’alta més ràpidament les persones que es 
troben en llista d’espera per disposar d’aquest servei, així com 
també les persones que el vulguin sol·licitar per primera vegada.
Pel que fa a les persones que es troben en llista d’espera, les 
altes s’assignaran per ordre de sol·licitud. Rebran un SMS 
al seu telèfon mòbil avisant-los que ja poden anar al Centre 
Tecnològic Comunitari (avinguda Catalunya, 60) per signar el 
contracte d’alta del servei. Si ja havien rebut aquest SMS amb 
anterioritat poden adreçar-se directament al CTC també per 
signar el contracte.
Pel que fa a les persones que vulguin sol·licitar el servei de 
Masquefa Sense Fils per primera vegada, han de fer-ho al Centre 
Tecnològic mitjançant una instància que se’ls facilitarà allà mateix.
Amb la xarxa wifi Masquefa Sense Fils l’Ajuntament vol 
fomentar l’ús de les noves tecnologies i posar Internet a l’abast 
de tothom, contribuint així a eliminar el que es coneix com la 
fractura digital. 
Masquefa Sense Fils permet als vilatans, les comunitats de veïns, 
les empreses i els emprenedors connectar-se a Internet i gaudir 
d’altres serveis ja sigui des de l’ordinador de casa o des de 

qualsevol punt de l’exterior amb el portàtil, el telèfon mòbil o 
la PDA. 
Masquefa Sense Fils posa a l’abast dels usuaris 5 productes 
diferents a preus realment assequibles i amb un servei de 
proximitat, d’acord amb les necessitats dels vilatans, les 
comunitats de veïns, els emprenedors i les empreses.
D’altra banda, la voluntat de l’Ajuntament és incorporar nous 
serveis i prestacions a la xarxa. Actualment s’estan duent a 
terme proves pilot per poder incorporar en el futur la telefonia 
de veu IP, un sistema de telefonia per Internet que comporta 
importants descomptes en la factura respecte a la telefonia 
convencional, i que permetrà mantenir els números 93 772 i 
poder aglutinar en un únic proveïdor els 2 serveis (telèfon fix i 
Internet). 

L’Ajuntament està fent proves pilot per 
incorporar nous serveis a la xarxa, com ara 
la telefonia de veu IP, molt més econòmica 
que la convencional

L’Ajuntament organitza un curs d’administratiu/va 
polivalent per a pimes subvencionat pel SOC
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NOTÍCIES

Un curs gratuït ensenyarà 
les empreses a retallar els 
costos financers i bancaris

Fins al 4 de novembre es poden fer les inscripcions al curs ‘Com 
retallar els costos financers i bancaris de la meva empresa’, 
organitzat per l’Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació, 
la Generalitat i el Fons Social Europeu. El curs, que és gratuït, 
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. La sessió formativa tindrà lloc el dijous 10 de 
novembre, de 9 a 11 del matí, al Centre Tecnològic Comunitari 
(avinguda Catalunya, 62). Les places són limitades. Aquest curs 
forma part de les accions que programa l’Ajuntament per ajudar 
les empreses i les persones emprenedores a formar-se, i per 
proporcionar-los eines que els permetin dinamitzar els seus 
negocis en temps de crisi. L’Ajuntament ja va organitzar el 6 
d’octubre un altre curs gratuït per ensenyar els comerços a 
fidelitzar els clients. Hi van prendre part 38 persones.

Usuaris del Centre de Dia 
descobreixen com els poden 
ajudar les eines TIC adaptades

Un grup d’usuaris del Centre de Dia Masquefa va visitar el 
20 de setembre el Centre Tecnològic Comunitari. 
Acompanyats del personal del Centre de Dia, i guiats 
per la dinamitzadora del projecte CTC Accessible, Lara 
Pérez, els usuaris van recórrer les instal·lacions i serveis 
que l’equipament posa a la disposició de les empreses, 
els emprenedors, les entitats i els vilatans. També se’ls va 
projectar l’audiovisual que recull la història de l’emblemàtica 
Fàbrica Rogelio Rojo i el procés de transformació fins a 
convertir-la en l’actual CTC. 
A més, van utilitzar els ordinadors i van experimentar 
amb algunes eines de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació adaptades, com ara ratolins i commutadors. 
Aquestes eines són especialment útils per al col·lectiu de 
la gent gran i les persones amb discapacitat a l’hora d’usar 
els ordinadors.

El CTC imparteix un curs de 
LinkedIn i acTIC a tècnics de 
formació, ocupació i empresa
Representants de la Comissió d’Intermediació de l’Anoia, 
integrada per tècnics municipals de l’àmbit de la formació, 
l’ocupació i l’empresa de diversos ajuntaments, van ser 
el 20 de setembre al Centre Tecnològic Comunitari per 
fer un curs sobre la xarxa social LinkedIn i el certificat 
acTIC, una titulació de la Generalitat que acredita, 
davant de qualsevol empresa o administració, el nivell 
de coneixements que es té en l’ús de les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació. La sessió, impartida per 
la professora del CTC Yolanda Anguita, va permetre als 
tècnics conèixer amb detall dues noves eines (la xarxa 
LinkedIn i el certificat acTIC) que ara podran oferir als seus 
usuaris, principalment persones en atur i empreses que 
sol·liciten personal. La Comissió treballa coordinadament 
i comparteix experiències per millorar la formació de les 
persones sense feina i ajudar-les a inserir-se en el mercat 
de treball. També capta empreses que demanden personal 
i coordina les demandes laborals i les ofertes. 

Una trentena d’alumnes de l’Anoia Sud que estan fent 
dos Programes de Qualificació Professional Inicial 
(PQPI) utilitzen aquest curs les instal·lacions del Centre 
Tecnològic de Masquefa per fer-hi les classes d’informàtica. 
Els estudiants cursen el PQPI d’auxiliar en activitats 
d’oficina i serveis administratius i el PQPI d’auxiliar en 
jardineria organitzats per la Xarxa Transició Escola-
Treball (TET) Anoia Sud. El CTC disposa d’unes modernes 
instal·lacions úniques en aquesta zona i això ha fet que 
els organitzadors dels cursos l’hagin triat per acollir les 
sessions d’informàtica. El centre tecnològic posa a la 
disposició d’aquests estudiants una aula d’informàtica, 
equipada amb ordinadors i altre material tecnològic 
d’última generació, i una segona aula de formació. La Xarxa 
TET Anoia Sud coordina diverses accions de suport als 
joves en la seva transició de l’escola al món laboral, entre 
aquestes cursos formatius com els PQPI o altres iniciatives 
com Fira Futur i la Setmana de l’Escola a la Feina.

Alumnes de tot l’Anoia Sud 
fan les classes d’informàtica 
de dos PQPI a Masquefa
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El cap de setmana del 12 i 13 de 
novembre Masquefa tornarà a viatjar 
al passat. La segona edició del Mercat 
Medieval transportarà la vila fins a l’Edat 
Mitjana. Diversos artesans vestits d’època 
instal·laran una trentena de parades davant 
del CTC i, aquest any, com a novetat, 
també a l’avinguda Catalunya. Al Mercat 
Medieval s’hi podran trobar tot tipus de 
productes artesans d’alimentació (bolets, 
oli, pastisseria, pa, embotits, formatges, mel, 
dolços o melmelada, a més d’una ‘pulperia’ 
gallega i una ‘haima’), i d’artesania (articles 
índia, minerals, bosses de mà, roba per a 
nadons, joieria en plata, làmpares, coixins 
o llibres). També n’hi haurà de cosmètica, 
com ara sabons naturals, i altres productes 
com encens, amulets o cartes catalanes.
Dissabte el mercat es podrà visitar de les 
11 del matí a les 9 del vespre, i diumenge de 
les 11 a les 8. Tant dissabte com diumenge 
al matí hi haurà representacions teatrals 
amb personatges de l’època que ajudaran 
a recrear el context històric medieval, i 
també tallers per als infants.

Un dels grans reclams d’aquest segon 
Mercat Medieval serà una original exposició 
i espectacle de falconeria. S’instal·laran 
dues carpes d’època medieval on restaran 
exposats diversos exemplars de falcons. 
A la tarda es faran espectacles amb els 
vols de les diverses aus i les explicacions 
dels experts. Tant l’exposició com els 
espectacles es faran a l’avinguda Catalunya.
El Mercat Medieval l'organitzen 
l'Ajuntament i l'empresa especialitzada 
Tallaferro. L'empresa Mapamundi 
Produccions s'encarrega de l'exposició i 
l'espectacle de falconeria.

NOTÍCIES

Les ordenances fiscals per a l’any 2012 s’apujaran un 3%,  l’augment 
del cost de la vida. L’equip de govern ha tingut en compte l’IPC 
interanual d’agost a agost per fixar l’increment que experimentaran 
les taxes i els impostos, entre els quals destaquen l’Impost de 
Béns Immobles (IBI), que és la principal font d’ingressos municipal, 
o la taxa pel servei de recollida d’escombraries. Conscient de la 
difícil situació econòmica actual que vivim tots, l’equip de govern 
ha decidit incrementar els impostos i les taxes només en el 
mateix percentatge que ha augmentat el cost de la vida, aquest 
3%. L’increment de les ordenances permetrà a l’Ajuntament 
neutralitzar el 3% de més que també haurà de pagar el Consistori 
per oferir aquests serveis, així com la davallada d’ingressos que 
pateix per la crisi, com molts altres Ajuntaments.

Bonificacions per usar la deixalleria
Una de les novetats més destacades de les ordenances fiscals 
per al 2012 és que la factura de les escombraries sortirà més 

barata als vilatans que facin ús de la deixalleria municipal. 
L’Ajuntament bonificarà les persones que facin entre 8 i 14 usos 
a l’any de la deixalleria amb un  5% en la factura de la recollida 
d’escombraries de l’any següent.  Aquesta bonificació serà del 
10% si s’usa la deixalleria 15 vegades o més.  La taxa de la recollida 
d’escombraries s’incrementarà només el 3% perquè l’Ajuntament 
destina 180.000 euros que rep del conveni amb l’abocador de 
Can Mata a sufragar el cost d’aquest servei i, per tant, a abaratir 
la factura dels veïns. També l’abarateix destinant-hi els diners 
que rep del Consell Comarcal per fer la recollida selectiva, i de 
l’Agència Catalana de Residus per fer la recollida de la fracció 
orgànica.
Les ordenances del 2012 mantenen la bonificació del 75% de la 
quota de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica als propietaris 
de vehicles elèctrics, degut al seu menor impacte ambiental. 
També es conserva la bonificació del 100% als vehicles amb una 
antiguitat de més de 25 anys i als vehicles històrics. 

El segon Mercat Medieval arriba 
amb novetats destacades

Els impostos i les taxes municipals per al 2012 
s’incrementen un 3%, l’augment del cost de la vida

Representacions teatrals 
amb personatges d'època 
recrearan el context 
històric medieval

L’Avinguda Catalunya acollirà 
una original exposició de 

falconeria i espectacles de 
vol de falcons 

(dissabte 12 i diumenge 13)

11.00h: Draconòleg

11.45h: Conta contes – Taller 
de dansa medieval

12.30h: El Drac i la Princesa

13.15h: El Recaptador

17h: espectacle de falcons

PROGRAMA 
D’ACTUACIONS



El 20 de novembre se celebra el Dia 
Universal dels Drets de l’Infant, en 
commemoració de la signatura, el 20 de 
novembre de 1.989, de la Declaració dels 
Drets de l’ Infant, trenta anys després de 
la Declaració Universal dels Drets dels 
Humans. El compliment d’aquests drets 
obliga els estats a adaptar les seves lleis 
en favor de la defensa del benestar dels 
nens i nenes. 
Però que aquests drets s’acompleixin 
depèn que siguin coneguts per tothom.  
Conscients de la responsabilitat 
que  tots tenim de difondre els drets 
dels més petits, Masquefa cada any 
organitza pel 20-N un dia de celebració 
i reivindicació. L’objectiu és donar a 
conèixer als vilatans i vilatanes, petits i 
grans, els drets i els compromisos de 

tots els infants.
Podem pensar que en el nostre país 
els Drets de l’Infant estan plenament 
consolidats. Sovint, quan parlem de 
la necessitat que es compleixin, fem 
referència a d’altres països. Però res 
més lluny de la realitat No oblidem, 

que, especialment en l’actual context 
de crisi econòmica en què ens trobem, 
un dels col·lectius més desprotegits 
són els infants. Segons dades extretes 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya, 1 de cada 4 menors 
catalans és pobre, i 4 de cada 10 joves 
entre 16 i 24 anys està en situació d’atur. 
Per tant, els nostres nens i nenes, i els 
nostres joves, també necessiten que, 
malgrat aquesta conjuntura econòmica, 
es respectin i es  garanteixin tots els 
seus drets.
És per això que aquest any tampoc no 
volem deixar de celebrar aquest dia tan 
important. Ho farem passant una tarda 
a la biblioteca, on podrem escoltar 
contes i participar en diversos tallers 
relacionats amb el Drets de l’Infants.

Dimecres 9 de novembre
De 17h a 19h
TALLER – TEATRE
‘La teva opinió si compta. La participació 
a les AMPA’
A càrrec de Forn de teatre Pa’tothom
Activitat organitzada en el marc del 
Projecte Educatiu de Vila (PEV), en l’àmbit 
de la formació per a mares i pares
Inscripcions a www.masquefa.cat

Divendres 11 de novembre
A les 19h
CLUB DE LECTURA
‘Les set aromes del món’. 
D’Alfred Bosch

Divendres 18 de novembre
A les 17h
CONTES I TALLERS PER 
COMMEMORAR EL DIA 
UNIVERSAL DELS DRETS DE 
L’INFANT
Entre contes i tallers es llegiran els Drets 
de l’Infant

Divendres 24 de novembre
A les 19h
VETLLADA POÈTICA

*El dilluns 31 d’octubre la Biblioteca 
Municipal de Masquefa romandrà tancada 
pel pont de la Castanyada.

L’agenda de NOVEMBRE de la BIBLIOTECA

20 DE NOVEMBRE, DIA UNIVERSAL 
DELS DRETS DE L’ INFANT

18 de novembre. Celebrem el Dia 
Universal dels Drets de l’Infant

Vine a conèixer els Drets de 
l’Infant mitjançant contes i tallers 

De 17 a 19h, a la Sala d’ actes de la 
Biblioteca Municipal



MASQUEFA batega     9

Ràdio Masquefa (91.6 FM) ha estrenat la nova programació per a 
la temporada 2011-2012, una completa i diversificada graella que 
manté els programes clàssics que els darrers anys han registrat 
més audiència, i alhora incorpora nous espais. Tot plegat amb 
l’objectiu d’informar, educar i entretenir l’audiència.
La novetat més destacada és que l’emissora municipal ja es 
pot escoltar des de qualsevol punt del planeta, ja que des del 3 
d’octubre emet per Internet. Per escoltar-la on line només cal 
adreçar-se a la pàgina www.radiomasquefa.com i clicar la pestanya 
de l’esquerra amb la llegenda “Ràdio on line”.
A més ha adquirit una unitat mòbil per emetre en directe a peu 
de carrer. Es podran cobrir in situ alguns dels esdeveniments 
populars que es fan a Masquefa i també retransmetre partits 
d’esports. Així ho va explicar el director de Ràdio Masquefa, 
Darío Muhi, en la presentació de la nova temporada, que va tenir 
lloc el 30 de setembre a la Biblioteca.
Per a Muhi aquest és l’any “de la consolidació, l’any en què ens 
farem adults”, després dels esforços de les darreres temporades 
per consolidar una graella variada i de qualitat i una plantilla 
estable de col·laboradors. L’emissora compta aquest nou curs 
amb 26 voluntaris, els quals van rebre l’agraïment del director de 
la ràdio i del regidor de Comunicacions, Carles Pérez.
Pel que fa a les novetats en la graella destaquen quatre programes 
a càrrec d’alguns dels joves que l’any passat van fer el taller de 
ràdio. Es tracta d’espais radiofònics pensats específicament 

per al públic juvenil: el magazine d’actualitat ‘Young Wave (Ona 
Jove)’, l’espai ‘Ragazza’ (basat en la participació dels oients), ‘Loca 
People’ (que combina la música i la participació) i ‘Mai se sap’, un 
sorprenent i divertit programa que, tal i com indica el seu nom, 
reserva algunes sorpreses per al públic.
La ràdio reforça la seva aposta pels serveis informatius, que 
inclouen l’informatiu setmanal ‘91.6. Notícies’, el magazine diari 
d’actualitat ‘L’autobús’, l’agenda ‘Què fem aquet cap de setmana’, 
un reportatge mensual, i la retransmissió dels plens municipals.
En l’àmbit musical destaquen espais com ‘Simfonia metàl·lica’ 
(especialitzat en rock dur), ‘Entrades exhaurides’ (amb l’emissió 
d’un concert setmanal de diverses èpoques i estils) i ‘El palc’ (amb 
emissió de sarsueles, serenates i simfonies), a més de l’emissió de 
sis hores diàries de música en català.
A més, la graella inclou la radionovel·la ‘Calamarman’, l’espai ‘Vivim 
junts’ (que fomenta la convivència entre les diferents cultures) i 
el programa de cuina ‘Avui què dinem’. L’actualitat esportiva hi és 
present amb el programa setmanal ‘Masquefa Esports’.

RÀDIO MASQUEFA
estrena graella 
i fa el salt a Internet

ACTUALITAT

PROGRAMACIÓ RÀDIO MASQUEFA 2011-2012

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

0 a 6 
Música en Català

6/8 
Butlletí Horari

9 
91.6 Notícies

10 
Butlletí Horari

10.15 
Vivim junts

10.15 
Vivim junts

10.15 
Catamaran

10.15 
Qué fem?

10.15 
Catamaran

11 a 12.45 
L'Autobùs  (A les 12 Butlletí Horari)

12 
Butlletí Horari

13 
91.6 Notícies

13 
91.6 Notícies 13 

91.6 Notícies13.30 
Avui que dinem?

15 a 16.45 
L'Autobùs  (A les 16 Butlletí Horari)

16 
Butlletí Horari

17.30 a 19.30 
Ragazza

17 a 18 
Mai se sap

17.30 a 19.30 
Ragazza

16.45 
Loca People
18 a 19.30 

Young Wave

20 
Masquefa 

Esports

23 
Sinfonia 

Metàl·lica

20 
Ple Municipal 
* (2n dijous de 

cada mes)

22 
Entrades 

Exhaurides

22 
El Palc
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Una oferta de 183 places públiques –
xifra molt superior a les 112 requerides 
per la Generalitat- ha permès els darrers 
cursos que totes les famílies que havien 
fet la preinscripció puguessin acabar 
portant els seus fills i filles a les llars 
d’infants del nostre municipi. I a més, a 
preus realment assequibles i inferiors 
a la mitjana d’altres localitats similars. 
Les famílies paguen un terç del cost 
real del servei. L’Ajuntament finança un 
altre terç de la quota. I la Generalitat hi 
aporta la tercera part restant.

L’aposta política de l’equip de govern 
per ofertar el primer cicle d’educació 
infantil obeeix a tres motius. D’una 
banda, al convenciment que l’educació 
és i ha de ser un dret absolutament per 
a tothom. D’altra banda, als avantatges 
que anar a la llar d’infants proporciona 
als nens i nenes, els quals adquireixen 
hàbits educatius, gaudeixen d’un entorn 
adequat per al seu desenvolupament, es 
relacionen amb altres infants i guanyen 
un referent adult més enllà de la família. 
I, finalment, a la contribució a conciliar 

la vida familiar i laboral dels pares i 
mares.
Al municipi hi ha dos centres educatius 
per a infants de 0 a 3 anys, tots dos 
municipals: l’Escola Bressol La Baldufa, 
al casc urbà, i la Llar d’Infants Francesc 
Mata i Sanghés, a La Beguda Alta. 
Aquestes escoles són resultat dels 
continuats esforços que s’han fet els 
darrers anys. El 2008 l’antiga escola 
de La Beguda es reconvertia en la 
Llar d’Infants Francesc Mata i Sanghés 
gràcies a una inversió de 234.000 

ACTUALITAT

MASQUEFA ‘MIMA’ LA PETITA INFÀNCIA
L’educació dels més petits, els infants de 0 a 3 anys, és una prioritat per a l’Ajuntament 
de Masquefa. Tot i tractar-se d’un ensenyament que no és obligatori, el Consistori aposta 
decididament per l’escolarització dels nens i nenes d’aquestes edats
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euros. I un any més tard el centre 
s’ampliava fins a les 61 places amb una 
altra inversió de 385.000 euros.
En total els dos centres ofereixen fins 
a 183 places autoritzades, quantitat 
molt superior (71 places més) de les 
que exigeix la Generalitat per finançar 
el seu terç del cost total. El curs 2010-
2011 les dues escoles van donar servei 
a un total de 181 infants, 127 La Baldufa 
i 54 la Francesc Mata i Sanghés. 

Esforç econòmic
El cost total del servei va ser, el curs 
2010-2011, de 984.942 euros, dels quals 
l’Ajuntament en va aportar 359.580, 
la Generalitat de Catalunya 289.600, 
i les famílies 335.762. Amb aquest 

sistema de finançament es garanteix 
que les famílies hagin de pagar només 
aproximadament un terç de la quota 
d’escolarització, ja que l’Ajuntament 
hi aporta un altre terç, i la Generalitat 
hi ha d’aportar el terç restant (1.800 
euros per infant). No obstant això, 
el Govern català ha retallat aquesta 
vegada l’aportació, i hi ha destinat 
només 1.600 euros per infant, 36.200 
euros menys en total. L’Ajuntament 
ha comunicat al Govern català el seu 
malestar per aquesta mesura -que no 
va conèixer fins que ja s’havia acabat 
el curs i ja havia avançat els diners- i 
ha assumit els 36.200 euros perquè 
no haguessin de repercutir en les 
butxaques de les famílies.

MASQUEFA ‘MIMA’ LA PETITA INFÀNCIA

El sistema de finançament a terços fa que les famílies que porten els seus fills i 
filles a les llars d’infants de Masquefa i La Beguda paguin, pel curs 2011-2012, 
una quota d’escolarització de 120,70 euros mensuals. En altres municipis 
veïns de les mateixes dimensions la quota és més elevada. A Abrera se situa 
en 141,42 euros mensuals, a Collbató en 153, a Sant Esteve Sesrovires en 
134, i a Sant Llorenç d’Hortons en 179 euros. A més, a diferència d’altres 
llocs, a les llars masquefines el berenar està inclòs en la quota i els infants 
no paguen quota de material. Els serveis complementaris, com ara l’acollida 
i el menjador, tenen preus similars als d’aquestes altres poblacions.

120 euros mensuals

A més de les dues llars d’infants, 
l’atenció a la petita infància 
que ofereix l’Ajuntament es 
completa amb l’Espai Familiar, un 
servei totalment gratuït adreçat 
específicament a les famílies amb 
infants de 0 a 3 anys. Es tracta 
d’un espai de trobada on els nens 
i nenes es relacionen entre sí i 
on les famílies poden compartir 
experiències i dubtes sobre la 
criança i l’educació dels seus 
fills i filles amb el suport dels 
professionals de l’equip educatiu.

L’Espai Familiar
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El passat 11 d’octubre ens va deixar per sorpresa en Josep Maria 
Rovira i Peixò. Tant sols unes hores abans ens havíem reunit per 
parlar de l’Alzinar, una de les grans passions de la seva vida.
En Josep Maria va néixer a Masquefa, l’any 1949. Va ser un home 
astut i intel·ligent, que sabia estar al seu lloc. Va estar sempre 
compromès amb la nostra vila, des del vessant associatiu, al 
capdavant durant molts anys, d’algunes de les entitats culturals 
del nostre poble. La seva trajectòria com a integrant e impulsor 
de diferents col·lectius el converteixen, amb la perspectiva dels 
anys, en un referent del món associatiu i cultural de la nostra vila.
Des de ben jove va estar vinculat a l’Alzinar, entitat de la qual va ser 
primer secretari, i més tard president entre 1975 i 1982. Durant la 
seva presidència es van viure moments d’intensitat i de renovada 
il·lusió. Amb l’inici de la nova etapa democràtica que encetava el 
país, i també el nostre poble a partir de 1979, va saber mantenir 
i impulsar l’Alzinar com entitat paradigmàtica de la nostra vila, i 
també va treballar per actualitzar-la, donar-li contingut i ampliar 
el patrimoni. Entre 1977 i 1978 es va construir el local social 
de l’Alzinar, una de les grans reivindicacions en aquell temps de 
gairebé tots els veïns del poble. Amb aquesta construcció la Plaça 
de l’Estació es va convertir en el centre neuràlgic de la vida social 
i cultural.
El mateix any 1978 en Josep Maria Rovira va ser un dels 
dinamitzadors, conjuntament amb molts d’altres, de la creació de 
la Coral de l’Alzinar, en la qual no va deixar mai de cantar durant 
33 anys. També li hem d’agrair que fos un dels impulsors de la 

creació de la Colla de Geganters de Masquefa, entitat de la que 
va ser el primer cap de colla, càrrec que va ocupar durant 10 
anys, entre el 1977 i 1997. En aquesta època es van dissenyar i 
construir l’Isidre i la Magdalena, els dos gegants de la nostra vila 
que van adoptar el nom dels patrons de Masquefa.
La Junta de l’Alzinar, en nom de tots els seus amics i companys, li 
volem dedicar aquest article pòstum per tot el que ell va donar 
per la nostra entitat i per la nostra vila.
Descansa en pau company!

NOTÍCIES

Masquefa ‘ven’ la festa de Ciutat Gegantera a l’exterior
La Colla de Geganters i Grallers de Masquefa va ser a la Fira 
del Món Geganter, que es va celebrar a Ulldecona (el Montsià) 
amb la presència de més d’una vintena de colles geganteres, a 
més de constructors de gegants, luthiers, artesans de tota mena, 
constructors de remolcs, coordinadors i vocalies que van oferir 
els seus serveis.  A la fira la colla va instal·lar un estand amb àmplia 
informació sobre la festa de la Ciutat Gegantera que aquest 2012 
se celebrarà a la vila. L’estand va ser molt visitat, ja que a aquestes 
alçades de la temporada les colles ja preparen el calendari de 
trobades per a l’any següent i la de Masquefa és una de les cites 
assenyalades en vermell.
Els representants de la Colla de Geganters i Grallers, amb la cap, 
Elena Fàbregas al capdavant, van estar acompanyats del regidor 
de l’Ajuntament Carles Ventura. La delegació va aprofitar la fira 
per exposar i explicar el projecte de Ciutat Gegantera 2012 i 
també per captar possibles col·laboradors.  Així, en va explicar 
els preparatius al director del Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana de la Generalitat, Lluís Puig. També 
van establir contactes amb empreses especialitzades que ofereixen 
serveis que poden ser d’interès per a la festa de Ciutat Gegantera, 
i van contactar amb els monitors del cos de ball del Treball i 
Na Cultura, els gegants de l’Agrupació de Colles de Geganters 
de Catalunya, per concretar els assajos, ja que durant la festa de 
Ciutat Gegantera la colla masquefina els farà ballar.
La Fira del Món Geganter va omplir Ulldecona d’activitats 
relacionades amb el fet geganter.  S’hi van fer xerrades, es va donar 
a conèixer el món geganter del País Valencià i es van presentar 

novetats bibliogràfiques. També hi va haver una mostra de ball de les 
colles convidades, una mostra de músics, una plantada de gegants 
i diverses passejades, a més d’un taller de jotes i una exposició de 
noves figures. Els assistents també van poder aconseguir el DVD 
‘La festa’, enregistrat a Vic l’octubre del 2010 amb motiu del 25è 
aniversari de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. 

JOSEP MARIA ROVIRA I PEIXÒ (1949-2011)

ARXIU/ J.M.B. L’ALZINAR

En Josep Maria Rovira, amb el President Pujol, en una visita a l’Alzinar a l’inici de la 
dècada dels 90
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NOTÍCIES

Set integrants del Casal d’Avis de Masquefa van participar el dia 
1 d’octubre a Igualada en la celebració del Dia Internacional de la 
Gent Gran, organitzat pel Consell Consultiu de la Gent Gran de 
l’Anoia amb la col·laboració del Consell Comarcal i l’Ajuntament 
igualadí. Els masquefins van poder assistir a la xerrada ‘L’afectivitat 
en la maduresa’, de la psicòloga Cristina Ramírez, i van gaudir d’un 
dinar popular i d’un ball a càrrec de Santané. La celebració del Dia 
Internacional de la Gent Gran va reunir al complex modernista 
l’Escorxador d’Igualada nombrosos avis i àvies de la comarca. 

L’Ajuntament renova 
l’enllumenat públic 
per estalviar energia

L’Ajuntament renovarà 282 
punts de llum de Masquefa, on 
instal·larà noves llumeneres 
i làmpades de major 
eficiència energètica que 
permetrà reduir el consum 
elèctric. L’actuació adaptarà 
l’enllumenat a la normativa 
de contaminació lluminosa i 
ordenació ambiental. Aquests 
dies la Brigada Municipal ja 
ha començat a substituir les 
llumeneres i làmpades de 
diversos fanals del Maset. 
En aquesta urbanització es 
renovaran en total 110 punts 
de llum de 13 carrers. A més 
se substituiran unes altres 

172 llumeneres i làmpades en fanals de més d’una vintena de 
carrers del casc urbà de Masquefa, concretament al sector 
Oliveres, al sector Ametllers i al sector Montserrat. Els treballs 
de renovació van a càrrec de quatre electricistes contractats 
mitjançant un pla d’ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya. 
Amb la renovació de l’enllumenat públic s’aconseguirà reduir 
l’impacte ambiental, la despesa energètica i la factura de la llum. 
Amb un pressupost de 118.000 euros, l’actuació compta amb 
una subvenció de més de 47.000 euros de l’Institut Català de 
l’Energia (ICAEN) de la Generalitat.

L’ADF visita els bombers 
voluntaris de l’Argentina

El President Honorífic de 
l’ADF de Masquefa, Julián 
Tejero, va ser del 14 de 
setembre al 12 d’octubre 
a l’Argentina per participar 
en un intercanvi de 
coneixements i experiències 
amb els bombers voluntaris 

de la província de Córdoba. Tejero va estar acompanyat del 
president de l’ADF de Monistrol.  A l’Argentina ambdós van poder 
visitar els parcs de bombers de Villa María, Villa Las Rosas i altres 
localitats per conèixer de primera mà el seu funcionament i el 
seus equips i materials. L’experiència els va permetre aprofundir 
en les tècniques antiincendi del cos de bombers voluntaris argentí, 
i també prendre bona nota de les qüestions organitzatives i 
logístiques. Anteriorment, a l’estiu, un grup de bombers voluntaris 
de la província argentina de Córdoba  ja havia visitat l’Anoia, 
el Bages, el Garraf i el Penedès, en el marc d’un programa de 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

La Beguda homenatja 
els seus avis i àvies

La Beguda va tornar a 
acollir el 12 d’octubre una 
de les seves celebracions 
més antigues i que encara 
conserva: l’Homenatge a 
la Vellesa, que arribava a 
la 61a edició. Organitzat 
pel Patronat de la Vellesa, 
l’homenatge “vol ser un 
agraïment a tot el que han 
fet els avis i àvies, perquè 
sense ells avui no tindríem 
tot el que tenim ni seríem 
com som”, expliquen els 
organitzadors. A la vegada, 
l’homenatge serveix per 
“fer-los gaudir d’un dia 

especial”.
Tal i com dicta la tradició, els avis i àvies de més de 70 anys van 
assistir al matí a l’ofici de missa a l’Església de la Immaculada 
Concepció. Cada avi i àvia portava un acompanyant amb un 
ram de flors a les mans. En aquesta ocasió van ser 25 els avis i 
àvies que hi van participar. Després els geganters i grallers de 
La Beguda van conduir la comitiva en cercavila fins a l’Envelat. 
Acte seguit, fins a 90 persones van marxar cap a les caves de 
Masia Bach per fer-hi una visita guiada. Aquesta va ser la gran 
novetat de l’Homenatge a la Vellesa d’aquest any. De tornada 
a L’Envelat els participants van gaudir d’un vermut popular i 
una deliciosa arrossada. Un concert d’havaneres amb el grup 
La Murralla, remullat amb rom cremat, va posar-hi el punt final. 

Masquefa, al Dia 
Internacional de la Gent Gran
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La patinadora del Club Patinatge Artístic Masquefa Júlia Julià, de 
categoria benjamí, ha protagonitzat un important èxit esportiu.  Julià 
va quedar tercera en el Campionat de Catalunya que es va disputar 
a l’octubre a la Seu d’Urgell. La patinadora masquefina s’havia 
classificat per disputar el campionat català gràcies a la meritòria 
actuació que va protagonitzar al juliol al campionat de Barcelona.

El FC Masquefa dobla els equips i incorpora noies

Més d’un miler d’afeccionats va omplir el 12 d’octubre el camp 
de futbol en la presentació del Futbol Club Masquefa. L’entitat 
afronta la nova temporada amb 17 equips (més del doble que la 
campanya anterior) de totes les categories: 1 equip de categoria 
mainada (amb futbolistes de només 3 anys), 2 equips promeses, 3 
prebenjamins, 2 benjamins, 2 alevins, l’infantil, l’equip de fèmines 
de futbol7 de categoria aleví-infantil, el cadet, el fèmina de futbol 
11, el juvenil, el veterans i el primer equip. Una de les grans 
novetats és la presència femenina, ja que l’entitat incorpora 2 
equips de noies. També sis nenes formen part del benjamí B. En 
total seran 260 els futbolistes de totes les edats (des dels 3 anys 
fins als 45) que defensaran els colors del FC Masquefa.

L’espectacular augment d’equips és resultat de la incansable 
tasca que han dut a terme tots els integrants del club, des dels 
encarregats dels temes administratius fins als responsables del 
material, els delegats o els entrenadors. El FC Masquefa continua 
presidit per Juan Llamas, mentre que Domingo Merchán n’és el 
director esportiu i José María Llorente el President d’Honor. 
El primer equip afronta la nova temporada a 4t Territorial amb 
l’ambiciós objectiu de pujar de categoria. Per fer-ho compta 
amb una plantilla profundament renovada, en què han tornat 
jugadors que ja havien estat fa anys als equips base. També podrà 
aprofitar l’enorme potencial d’alguns jugadors juvenils que ja 
han començat a fer el salt al primer equip. 

Festival de patinatge artístic
El festival anual del Club Patinatge Artístic Masquefa va omplir el 15 
d’octubre el poliesportiu amb més de 600 persones. La seixantena 
de patinadores del club va protagonitzar dues desfilades i una 
dotzena de coreografies, ambientades en la fantasia de Disney. 
També hi van prendre part una quarantena d’esportistes del Club 
Patinatge Artístic Santa Perpètua.  A més, va comptar amb l’actuació 
estel·lar de la cantant i patinadora Laura Polonio, acompanyada 
de les patinadores Verónica Lladenosa i Glòria Caballé.  A la mitja 
part del festival, que era gratuït, el club va sortejar 13 grans lots 

Exhibició de twirling

Nombrosos afeccionats es van aplegar el 16 d’octubre al pavelló 
per presenciar l’exhibició del Club Twirling Can Parellada. Una 
vintena de nenes i noies del club, d’entre 4 i 25 anys, va mostrar 
els diferents exercicis que practiquen durant la temporada, 
tant amb actuacions individuals com per parelles i grups. La 
demostració també va donar a conèixer als assistents en què 
consisteix aquesta singular disciplina, similar a la gimnàstica amb 
aparells però que es practica amb el bastó de les majorets.

amb articles i productes gentilesa dels comerços de Masquefa i va 
recaptar així alguns diners per a les patinadores. 

Èxit esportiu de Júlia Julià

NOTÍCIES

Foto: Pedro Hernández
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El Club Excursionista Anoia està 
d’enhorabona. L’11 de setembre va 
fer 10 anys. I ho va celebrar amb tots 
els honors. D’una banda, amb un 
programa ple de noves activitats–
xerrades, projeccions, exposicions, un 
triatló infantil, una cursa nocturna i una 
caminada popular- on va tenir cabuda 
tothom. D’altra banda, en companyia de 
molts masquefins i altres incondicionals 
de l’excursionisme vinguts d’arreu. I, 
finalment, gràcies a la generositat d’un 
grup de voluntaris que va donar oxigen 
als enfeinats organitzadors, així com al 
suport de diversos patrocinadors. 
Tots, grans i petits, van tenir l’oportunitat 
de sumar-se al desè aniversari en dos 
intensos caps de setmana que només 
són un tret de sortida. I és que el 
Club Excursionista Anoia celebrarà els 
seus primers deu anys de vida fins al 
setembre del 2012, fent allò que més li 
agrada: pujant als cims més significatius 
de Catalunya, entre els quals el Puigmal, 
el Taga, la Mola, Sant Jeroni, el Canigó, la 
Pica d’Estats, el Pedraforca, el Monseny 
o el Matagalls. A aquestes excursions cal 
sumar-hi l’atapeït calendari d’activitats 
que l’entitat ha preparat per aquesta 
temporada.
Precisament el calendari es va donar 
a conèixer en la primera activitat del 
desè aniversari, un acte commemoratiu 
que el 17 de setembre va omplir la 
sala d’actes del CTC. També s’hi van 
projectar dos emotius audiovisuals 
–‘Club Excursionista Anoia: 10 anys fent 
muntanya’ i ‘Instants’- que van repassar 
els moments més destacats d’aquesta 
dècada. A més els assistents van 
refrescar la memòria amb una exposició 
fotogràfica. L’acte va comptar amb la 
presència de l’alcalde de Masquefa, 

Xavier Boquete, i el president de la 
Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya (FEEC), Jordi Merino. 
L’endemà, el diumenge 18 de setembre, 
la celebració continuava amb un triatló 
infantil en què una trentena d’infants de 
9 i 10 anys (categoria benjamí) i d’11 i 12 
(categoria infantil) van disputar proves 
de natació, carrera i bicicleta. 
El programa es va reprendre el dissabte 
24 amb la conferència ‘El temps a 
muntanya’, de Francesc Mauri. Durant 
dues hores i quart, l’home del temps de 
TV3 va explicar els principals fenòmens 
meteorològics amb una llarga llista 
d’exemples, i va atendre les preguntes 
del públic. Ja a la nit, atletes locals i 
d’altres localitats s’afanyaven a córrer els 
deu quilòmetres d’una competitiva cursa 
nocturna. Es van lliurar trofeus als tres 
primers classificats masculins i femenins, 
i al primer atleta local de cada categoria. 
El doble cap de setmana de celebració 
es tancava el diumenge 25 amb una 
caminada popular amb 176 participants, 
bona part d’ells vinguts de fora.
Si aquests dos caps de setmana van 
ser únicament l’aperitiu del desè 
aniversari, els 10 primers anys del 
Club Excursionista Anoia són només 
“un primer pas” en un llarg camí. Així 
ho explica Jordi Sangrà, qui juntament 
amb Marc García, van crear el club 
l’11 de setembre de 2001.  De la feina 
feta aquesta dècada n’estan satisfets 
per diversos motius. Els principals: per 
haver ofert activitats que eren noves a 
Masquefa, per ajudar a despertar aficions 
entre la gent, per no haver valorat les 
activitats només per la participació, i pels 
molts llocs i les moltes persones que han 
pogut conèixer.
Per molts anys!.

10 ANYS DE CLUB
EXCURSIONISTA ANOIA,
El primer pas d’un llarg camí

Gràcies a tots! 
El Club Excursionista Anoia vol fer un agraïment als patrocinadors 
del desè aniversari: Dissenyapunt, Joieria Betty, Castell d’Age, 
Carnisseria Marvi, Cafè-Bar Casal de l’Alzinar, Fonda Can Parellada, 
l’Estanc, Muntatges Iñaki Colau, Fruites i verdures L’Horta, Activitats 
i teràpies Espiral 108, Bar Serralet, Bar El Pepinazo, Perruqueria 
Canina Bestial, Himàlaia Experience, Foto@Foto, Stil Box, Trek 

& Walk, Cafeteria CTC, FEEC, Sant Aniol, CRARC, Ca l’Horacio, 
Perruqueria Zamudio, Grup TDE Gamper Sport, l’Alzinar, Massi 
Casa Masferrer, forn Mora, Pastisseria Mora, Policia Municipal, 
ADF, Protecció Civil, Gas a Fons i Ajuntament de Masquefa. També 
agraeix el suport del voluntaris i altres persones que hi van 
col·laborar a títol individual.

ACTUALITAT



L’Ajuntament s’ha adherit al Pla de Prevenció del Consum de 
Drogues del Consell Comarcal de l’Anoia. El pla conté diverses 
actuacions que es duran a terme en els municipis adherits amb 
un doble objectiu: d’una banda, prevenir i evitar el consum de 
drogues entre adolescents i joves, i, d’altra banda, detectar-ne 
precoçment el consum per evitar que esdevingui problemàtic. 
Una de les accions més destacades és la posada en marxa 
d’un Servei d’Atenció i Orientació adreçat als joves i les seves 
famílies, entre aquestes les de Masquefa. Es tracta d’un servei 
gratuït i que atén els joves i adolescents que consumeixen 
drogues habitualment o ocasionalment i que volen deixar de 
consumir-ne o, en el seu defecte, fer-ne un ús més responsable 
per reduir els danys i riscos associats. 
També s’adreça a les famílies que vulguin rebre informació 
o assessorament. Així, la intervenció directa amb els nois i 
noies es reforça amb el treball amb les seves famílies. Aquest 
model d’intervenció minimitza els factors de risc i potencia la 

protecció 
davant el possible consum.
A més del Servei d’Atenció i Orientació, el pla comarcal 
inclou altres programes preventius per evitar que els 
adolescents i joves s’iniciïn en el consum de drogues.

Nou Servei d’Atenció i Orientació per 
PREVENIR EL CONSUM  

DE DROGUES entre els joves  
o ajudar-los a deixar-les

Casal de JOVES.  
L’AGENDA de novembre

El Casal de Joves és un equipament municipal, gestionat 
per la regidoria de Joventut, on trobareu 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 oferim un servei de connexió a Internet: 
ordinadors a disposició dels usuaris/es per consultar 
informació o fer els deures.  A més, us oferim sales per fer 
treballs en grup, estudiar i/o fer els deures.

Tots els divendres i dissabtes, en el marc del programa de 
prevenció de drogodependències, organitzem tallers, jocs 
i tornejos adreçats a joves entre 12 i 18 anys.

Divendres 11: Taller de bijuteria creativa amb feltre.
Divendres 18: Taller Cine Fòrum
Divendres 25 i dissabte 26: Taller de Lomografia i 
revelat. (Divendres, breu introducció teòrica a la Lomografia, 
sortida per Masquefa amb les càmeres analògiques i revelat 
dels carrets.  Dissabte, escanejat dels negatius)

Un any més el primer cap de setmana de desembre portarem a 
terme, al Casal de Joves, el concert ‘Música contra la SIDA’.  Si tens 
entre 12 i 30 anys, formes part d’un grup de música, i vols participar 
d’aquest concert solidari, posa’t en contacte amb nosaltres.  
rojo.jove@hotmail.es / www.facebook.com/rojopuntjove

El PIDCES se suma al DIA MUNDIAL 
SENSE ALCOHOL

Aquest novembre, coincidint amb el Dia Mundial Sense Alcohol, 
el 15 de novembre, l’eix temàtic del PIDCES serà la prevenció 
de les drogodependències:
Divendres 4: Botell(on) , Botell(off)
Divendres 11: Cannabing
Divendres 18:  No em fumis
Divendres 25:  Què V(b)eus?

ON ADREÇAR-SE
Els joves i les famílies que vulguin utilitzar el Servei 

d’Atenció i Orientació poden adreçar-se al Casal de Joves 

(al Recinte Rogelio Rojo), els dimarts, dimecres i dijous, 

de 5 a 8 de la tarda. També poden trucar al 93 772 85 21.



l’Agenda

CULTURA  
I FESTES

 � CAFÈS AMB 
HISTÒRIA

La medicina a través de la historia (I)
Dissabte 12 de novembre
A les 17h a la Biblioteca

La medicina a través de la historia (II)
Dissabte 26 de novembre
A les 17h a la Biblioteca

 � BALLS POPULARS

Diumenge 13 de novembre
A les 18h a la Sala Polivalent
Amb el Grup Choffers
Entrada: 2€

Diumenge 27 de novembre
A les 18h  a la Sala Polivalent
Amb el Duo Miam
Entrada: 2€

 � L’ALZINAR

Anglès per a grans i petits
Arts plàstiques
Música
Ballet clàssic
Ball de bastons
Balls de saló
Body Form
Body Form suau
Cant Coral
Dibuix Manga
Ioga
Taekwondo
Teatre
Tennis

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

CURSOS I  
TALLERS

 � TIC

Iniciació a la informàtica 
Del 16 al 30 de novembre 
Dimecres i divendres de 10 a 12h
Inscripcions: fins al 15 de novembre

Word: processador de 
textos
Del 18 de novembre a l’1 de 
desembre
De dilluns a divendres de 17 a 19h
Inscripcions: fins al 17 de novembre

Novembre ‘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 d’octubre i podria haver-se modificat.

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

Edició d’imatges, retoc i 
fotomuntatges
Del 22 de novembre al 14 de 
desembre 
De dilluns a dijous de 19 a 21h
Inscripcions: Del 2 al 21 de 
novembre

Taller Correu electrònic  
Divendres 2 de desembre
De 10 a 13h
Inscripcions: Del 2 al 30 de 
novembre

 � LLENGÜES

Català nivell C
Classes de preparació per l’examen 
oficial
Fins al 30 de maig 2012
Dilluns i dimecres de 19:30h a 
21:30h
+info: 93 772 78 28

 � FORMACIÓ PER 
A L’OCUPACIÓ

Curs de Prevenció de riscos 
laborals (8h)
Per a sol·licitar la Targeta Professio-
nal de la Construcció
Data: pendent de confirmació
Subvencionat 

Seminari ‘Com Retallar els 
costos financers i bancaris 
de la meva empresa’
Adreçat a comerciants, empresariat 
i persones emprenedores
Places limitades!
Dijous 10 de novembre
De 9 a 11h
Inscripcions: fins al 4 de novembre 
Gratuït 

Curs ‘CONNECTA’T per 
trobar feina’ 
Cursos de recerca de feina mit-
jançant les eines informàtiques i 
multimèdia

1a edició
7, 8, 9, 10 i 14 de novembre
De dilluns a divendres de 9 a 14h

2a edició
Del 12 al 16 de desembre
De dilluns a divendres de 9 a 14h

Subvencionats
+ info i inscripcions: Oficina de Tre-
ball de la Generalitat (Martorell)

Taller ‘L’entrevista de feina’
Divendres 18 de novembre
De 10 a 12h
Inscripcions: fins al 17 de novembre 
Subvencionat

ESPORTS

 � CLUB CICLISTA 
MASQUEFA

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

 � CLUB DE TIR 
ESPORTIU

06/novembre – 09.30h 
Carrabina Pneumàtica

13/novembre – 09.30h 
Pistola 9 mm

27/novembre – 09.30h 
XVIII Tirada C. Seguretat – Tir 
Olímpic

 � CLUB PETANCA 
MASQUEFA

Cada dissabte a les 17.30 Campionat 
obert de petanca a les instal·lacions 
deMasquefa.

 � CLUB BÀSQUET 
MASQUEFA

05/novembre – 16h
Junior Mas. Niv. C
CB MASQUEFA – BASQUET 
PIERA

05/novembre – 17.30h
Sots 21 B Masc. Niv. B
CB MASQUEFA B – ESCOLA PIA 
SABADELL

05/novembre – 19h
Sots 21 A Masc. Niv. A-2
CB MASQUEFA A – CB ABRERA

05/novembre – 20.30h
Sèniors C.C. Masculí
CB MASQUEFA – CB ALHENA

06/novembre – 10.15h
Infantil Masc. Promoció
CB MASQUEFA – CBSAB

06/novembre – 11.30h

Cadet Mas. Promoció
CB MASQUEFA – CBSAB B

06/novembre – 13h
Pre-Mini Masculí
CB MASQUEFA MIXTE – PALLEJA 
B

13/novembre – 09h
Mini Masculí
CB MASQUEFA MIXTE – CB 
IGUALADA

13/novembre – 10.15h
Infantil Mas. Promoció
CB MASQUEFA – CE GELIDA

13/novembre – 11.30h
Cadet Mas. Promoció
CB MASQUEFA – CE GELIDA

13/novembre – 13h
Pre-Mini Masculí
CB MASQUEFA MIXTE – CB 
IGUALADA

19/novembre – 16h
Junior Mas. Niv. C
CB MASQUEFA – CB PAPIOL

19/novembre – 19h
Sots 21 A Mas. Niv. A-2
CB MASQUEFA A – PARC DE LA 
LLAR CAN PARELLADA

19/novembre – 20.30h
Sèniors C.C. Masc.
CB MASQUEFA – CB JOVENTUT 
CASTELLDEFELS

 � CLUB PATÍ 
MASQUEFA 

05/novembre – 10h
Prebenjamí 7
CP MASQUEFA – ST JOSEP ST 
SANDURNÍ A

05/novembre – 11h
Benjamí 7
CP MASQUEFA – ST JOSEP ST 
SANDURNÍ A

05/novembre – 12h
Aleví 17
CP MASQUEFA – CP MANRESA

05/novembre – 13.15h
Infantil 9
CP MASQUEFA – CP MANRESA

05/novembre – 14.30h
Juvenil F
CP MASQUEFA – CERDANYOLA

11/novembre – 21.45h
Sèniors 1a Cat. Grup A
CP MASQUEFA – BELL LLOC

12/novembre – 10h
Aleví 17

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

12/novembre – 11h
Infantil 9
CP MASQUEFA – CP MONJOS

12/novembre – 12h
Júnior B
CP MASQUEFA – CH CALDES

19/novembre – 09h
Prebenj. Inic. 8
CP MASQUEFA – CP VILANOVA

19/novembre – 09.45h
Prebenjamí 7
CP MASQUEFA – CE TORRELAVIT

19/novembre – 10.40h
Benjamí 16
CP MASQUEFA – CP ST RAMON

19/novembre – 11.35h
Benjamí 7
CP MASQUEFA – CE TORRELAVIT

19/novembre – 12.30h
Aleví 17
CP MASQUEFA – CP VILANOVA

19/novembre – 13.30h
Infantil 9
CP MASQUEFA – CP VILANOVA 

19/novembre – 14.50h
Juvenil F
CP MASQUEFA – CP VILAFRAN-
CA

25/novembre – 21.45h
Sèniors 1a Cat. Grup A
CP MASQUEFA – CH JUNEDA

26/novembre – 10h
Prebenj. Inic. 8
CP MASQUEFA – IGUALADA HC

26/novembre – 11h
Aleví 22
CP MASQUEFA – REUS DEP.

 � ESCOLA DE FÚTBOL 
BASE MASQUEFA 

12/novembre – 11h
Aleví Grup 43 4a Div.
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
ODENA A

12/novembre – 11h
Aleví Grup 43 4a Div.
ESCOLA F. BASE MASQUEFA B– 
ANOIA C

12/novembre – 12h
Benjamí 7 Grup 41 3a Div.
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
LA POBLA DE CLARAMUNT B

12/novembre – 12h
Benjamí 7 Grup 42 3a Div.
ESCOLA F. BASE MASQUEFA B – 
CAPELLADES B

12/novembre – 13h
Prebenj. 7 Grup 45
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
CAPELLADES A

26/novembre – 11h
Aleví Grup 43 4a Div.
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
MASQUEFA FC A

26/novembre – 11h
Aleví Grup 43 4a Div.
ESCOLA F. BASE MASQUEFA B – 
BLANCA SUBUR E

26/novembre – 12h
Benj. 7 Grup 41 3a Div.
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
ANOIA A

26/novembre – 12h
Benj. 7 Grup 42 3a Div.
ESCOLA F. BASE MASQUEFA B – 
MASQUEFA FC C

26/novembre – 13h
Prebenj. 7 Grup 45
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
SAN MAURO A

 � FC MASQUEFA 

05/novembre – 09.15h
Benj. 7 Grup 42 3a Div.
MASQUEFA FC C – IGUALADA E

05/novembre – 09.15h
Aleví Grup 43 4a Div.
MASQUEFA FC A – PIERA B

05/novembre – 10.30h
Prebenj. 7 Grup 45
MASQUEFA FC A– ODENA A

05/novembre – 10.30h
Benj. 7 Grup 41 3a Div.
MASQUEFA FC A – CALAF A

05/novembre – 11.30h
Aleví Grup 43 4a Div.
MASQUEFA FC  C – 
ESPARRAGUERA C

05/novembre – 11.30h
Fem. Inf. Aleví 2a Div. Grup 1
MASQUEFA FC A – CORBERA A

05/novembre – 13h
Inf. Grup 39 3a Div.
MASQUEFA FC A – ANOIA A

05/novembre – 18.30h
Juv. Grup 31 2a Div.
MASQUEFA FC A – IGUALADA B

06/novembre – 09.15h
Prebenj. 7 Grup 44
MASQUEFA FC C – ANOIA B

06/novembre – 10.30h
Benj. 7 Grup 43 3a Div.
MASQUEFA FC B – RIUDEBITLLES 
A

06/novembre – 09.15h
Aleví Grup 43 4a Div.
MASQUEFA FC B – ODENA B

06/novembre – 10.30h
Prebenjamí 7 Grup 43
MASQUEFA FC B – MAS CATARRO 
B

06/novembre -10.30h
Benjamí 7 Grup 43 3a Div.
MASQUEFA FC B – RIUDEBITLLES 
A

06/novembre – 12h
4a Catalana Grup 7
MASQUEFA FC A – VILANOVA A

06/novembre – 14h
Fem. 2a Div. Grup 1
MASQUEFA FC A– RIBES A

06/novembre – 17h
Cadet Grup 31 2a Div.
MASQUEFA FC  A– RIUDEBITLLES 
A

12/novembre – 16.30h
38è Campionat de Catalunya Futbol 
Veterà 3a Divisió
FC MASQUEFA – CORBERA

19/novembre – 09.15h
Benj. 7 Grup 42 3a Div.
MASQUEFA FC  C – QUINTINENC A

19/novembre – 09.15h
Aleví Grup 43 4a Div.
MASQUEFA FC  A– IGUALADA E

19/novembre – 10.30h
Prebenjamí 7 Grup 45
MASQUEFA FC A– ESCOLA F. 
BASE MASQUEFA A

19/novembre – 10.30h
Benj. 7 Grup 41 3a Div.
MASQUEFA FC A – ESCOLA F. 
BASE MASQUEFA A

19/novembre – 11.30h
Aleví Grup 43 4a Div.
MASQUEFA FC  C – ESCOLA F. 
BASE MASQUEFA A

19/novembre – 11.30h
Fem. Inf. Aleví 2a Div. G1
MASQUEFA FC A – MAS CATARRO 
A

19/novembre – 13h
Inf. Grup 39 3a Div.
MASQUEFA FC A – CAPELLADES 
A

19/novembre – 18.30h
Juv. Grup 31 2a Div.
MASQUEFA FC A – CAPELLADES 
A

20/novembre – 09.15h
Prebenj. 7 Grup 44
MASQUEFA FC C – STA 
COLOMA QUER. A

20/novembre – 10.30h
Benj. 7 Grup 43 3a Div.
MASQUEFA FC B – BASE 
OLERDOLA A

20/novembre – 09.15h
Aleví Grup 43 4a Div.
MASQUEFA FC  B – ESCOLA F. 
BASE MASQUEFA A

20/novembre – 10.30h
Prebenjamí 7 Grup 43
MASQUEFA FC B– RIBES A

20/novembre –10.30h
Benj. 7 Grup 43 3a Div.
MASQUEFA FC B – BASE 
OLERDOLA A

20/novembre – 12h
4a Catalana Grup 7
MASQUEFA FC A– MONTBUI A

20/novembre – 14h
Fem. 2a Div. Grup 1
MASQUEFA FC A – CAPELLADES 
A

20/novembre – 17h
Cadet Grup 31 2a Div.
MASQUEFA FC A– EFO 87 B

26/novembre – 16.30h
38è Campionat de Catalunya Futbol 
Veterà _ 3a Divisió
FC MASQUEFA – CORBERA

 � F.S GRUP TDE 
ESPARDENYA 
MASQUEFA

05/novembre – 18.30h
Territ. Cat. Grup 3
GAMPER SPORT A – GELIDA A

19/novembre – 18.30h
Territ. Cat. Grup 3
GAMPER SPORT A – L’HOSPITALET A

 � MASQUEFA TENNIS 
TAULA CLUB 

27/novembre – 11h
MASQUEFA TTC –
CASTELLDEFELS

 � CLUB 
EXCURSIONISTA 
ANOIA

Dissabte 19 
Trekking pel Montseny. Turó de 
l’Home - Matagalls

Per a més informació, 
dirigiu-vos al Club Excursionista 
Anoia, els divendres de 19 a 
21h al 93.772.67.20. o al carrer 
Crehueta, 33.  
També a ceanoia@hotmail.com
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Com era Masquefa al S. XIX? (I)

CAFÈS AMB HISTÒRIA

Josep Mª Ustrell i Torrent va publicar 
l’abril del 2002 a la Revista d’Igualada 
n.10 un estudi sobre les topografies 
mèdiques de la comarca de l’Anoia. 
Les topografies mèdiques tenien la 
finalitat general de poder arribar a 
assolir un mapa sanitari del territori, 
però a la vegada donen una bona 
informació en conjunt sobre les 
malalties, higiene, alimentació i 
costums de la localitat estudiada. 
Un dels treballs de la comarca de 
l’Anoia fa referència al nostre poble; 
és un estudi mèdic-topogràfic de la 
Vila de Masquefa de l’any 1885.
L’autor és el doctor Domènec 
González i Balaguer, metge nascut 
a Balaguer l’any 1859 i que exercí 
a Masquefa entre els anys 1882 
i 1890. En la seva obra personal 
també hi consta ‘Índice razonado 
para un estudio topográfico-médico 
de la ciudad de Barcelona’, memòria 
per la qual rebé el premi de la 
Reial Acadèmia de la Medicina de 
Barcelona, de la qual n’era membre 
l’any 1900. El doctor González 
i Balaguer també fou soci de la 
Sociedad Española de Higiene i 
metge numerari del cos facultatiu 
d’Higiene Especial del govern civil, 
metge supernumerari del Cuerpo 
Médico Municipal y de las Casas de 
Socorro. Va morir l’any 1909.
L’any 1885 va escriure  ‘Estudio 
Médico-Topográfico de la Villa de 
Masquefa’. En aquest treball de 52 
planes fa una detallada descripció de 
la situació geogràfica i orogràfica, les 
condicions higièniques, els costums 
alimentaris i les malalties més típiques 

del poble. El doctor González i 
Balaguer creia que els homes són 
producte del sòl on neixen; tots els 
factors es relacionen entre sí i donen 
com a resultat unes determinades 
malalties generalitzades entre 
la població estudiada. En el seu 
estudi ens presenta en tres capítols 
una Masquefa habitada per 1.400 
persones, repartides en unes 280 
cases, 240 repartides en tres carrers 
principals, a banda i banda de l‘antic 

camí ral.  Aquests carrers, com podem 
veure en un plànol adjunt al seu 
treball, són el carrer Major, Crehueta 
i Serralet. La línia de separació entre 
el carrer Major i Crehueta era una 
plaça anomenada plaça de l’Era 
(aquesta plaça, segons el plànol, estava 
situada just a l’entrada de l’actual 
carrer Montserrat, que aleshores no 
existia). També ens situa en el mapa 
dos petits carrers perpendiculars 
amb 10 cases cadascun, aquests 

són el carrer del "Pozo" (actual 
carrer de Sant Antoni) i el carrer 
de la Concepción ( popular carrer 
del forn). La resta de la població 
masquefina es repartia en 22 cases 
situades al barri de la Beguda Alta i 
un conjunt de masies disseminades al 
voltant del terme municipal, (“...casas 
de campo, algunas de ellas parecidas 
a palacios por lo suntuosas adornan 
los alrededores de Masquefa, de éstas 
merecen especial mención la de Juan 
Valls a 2 Kilómetros E. y la de Filomena 
Parera (...) kilómetros N.O”).
En el proper número del Masquefa 
Batega veurem el segon i el tercer 
capítols de l’estudi del doctor 
González i Balaguer, com descrivia 
l’Ajuntament, La Capella del Roser, 
les fonts, les aigües, les malalties més 
comunes, les condicions sanitàries i 
.....quin era el plat estrella de la taula 
dels masquefins a mitjans del S.XIX.

Xavier Pérez Fornés

Fonts bibliogràfiques:
Ustrell i Torrent, JM. " Les Topografies 
Mèdiques de l'Anoia". Revista d'Igualada.
Núm.10. Anoia, Abril de 2002
Pérez Fornés, X. “Doctor Doménec 
Gonzalez i Balaguer (1859- 1909)”  Un 
tomb. Abril2004
González Balaguer, D."Estudio Médico-
topogràfico de la Villa de Masquefa"
Barcelona: Manuscrit RAM, 1885. Arm 5, 
Caixa X, núm 3.
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 
domiciliada en 08001 Barcelona, C/ del 
Carme, 47.

Capella del Roser. Fotografia de Joan Salvany, 1914  
(Biblioteca de Catalunya)

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

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

LES VOSTRES OPINIONS
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NOM: AMPA de l’Escola Bressol Municipal La Baldufa
ANY DE CREACIÓ: 2007
INTEGRANTS: 4
Nº DE SOCIS: 65
CATEGORIA: Educació
ACTIVITAT: Representació dels interessos de les mares i els 
pares en l’àmbit de l’escola bressol. Organització d’activitats i de 
festes durant el curs.
adreça: C/ Rogelio Rojo, 30
e-mail: ampalabaldufa@hotmail.com

L’Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’Escola Bressol Municipal La Baldufa va iniciar la seva activitat 
l’any 2007. Un grup de famílies que portaven els seus fills i filles al centre la van constituir perquè 
esdevingués el seu altaveu davant la direcció de l’escola. Des d’aleshores l’AMPA ha tingut dues juntes i 
ara estrena la tercera, elegida per les famílies associades en l’assemblea anual celebrada aquest mateix 
octubre. La nova junta la integren Daniel Beltrán (president), Xavier Manuel (secretari), Roberto Martínez 
(tresorer) i Josep Siles (vocal). Anteriorment a l’AMPA va existir a l’escola bressol una junta de pares.
Amb 65 socis, l’AMPA de La Baldufa és una entitat sense ànim de lucre i té com a principal missió fer 
d’enllaç entre les famílies i els responsables de l’escola. L’objectiu és canalitzar les opinions, demandes, 
propostes i inquietuds dels pares i mares respecte a tot tipus de qüestions relacionades amb el centre 
(que aquest curs acull 120 alumnes de 0 a 3 anys), el seu funcionament, i el dia a dia del curs. Amb aquest 
propòsit l’AMPA manté una relació fluïda, pràcticament diària, amb la directora. A més, un representant 
de l’associació assisteix al Consell Escolar, en què hi ha també membres de la comunitat educativa i de 
l’Ajuntament de Masquefa, per tractar tots els temes relacionats amb l’escola bressol. El representant de 
l’AMPA també participa en el Consell Escolar Municipal.
A més de la funció representativa, l’AMPA de La Baldufa gestiona la compra de les agendes escolars de 
tots els infants. I, sobretot, impulsa algunes activitats i festes per potenciar la interrelació entre els pares 
i mares i els infants, i enriquir la vida de l’escola. L’entitat organitza dos contacontes que fan córrer la 
imaginació dels menuts i els fan passar una bona estona. També la Festa de Nadal. El darrer curs, per 
exemple, el Pare Noel va visitar l’escola. A més s’hi va fer un berenar, jocs i tallers, i un sorteig de paneres 
amb joguines. Per Sant Jordi l’associació celebra la Festa de la Rosa, amb lectures i un berenar. I a l’estiu 
arriba el torn de la Festa de fi de curs, en què famílies i infants acomiaden la temporada, normalment 
amb un concert o alguna altra actuació. També es lliura un diploma als infants que acaben el primer cicle 
d’educació infantil i se’ls fa la foto de família.  
L’agenda és prou intensa i per això la junta fa una crida perquè s’hi sumin altres pares i mares. 

AMPA Escola Bressol Municipal  
La Baldufa: l’altaveu dels més petits

“L’associació promou diverses activitats i festes assenyalades a 
l’escola: l’objectiu és que tots, grans i petits, s’ho passin bé, i a la 

vegada tinguin més espais per a la convivència”


