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MASQUEFA

SABÍEU QUE...
L’ESPAI TORTUGA DE LA BIBLIOTECA,
L’espai tortuga és un servei de la Biblioteca de Masquefa adreçat als més petits (0 – 6
anys), per als quals la lectura consisteix en mirar i escoltar el que expliquen els pares. No
és un espai de joc, sinó un espai diferenciat de motivació i iniciació dels més petits en el
seu primer contacte amb els contes per estimular, amb el suport
dels pares i mares, els seus futurs hàbits lectors.
Com utilitzarem l’espai tortuga?
En tractar-se d’un espai pensat per a infants de 0 a 6 anys, hauran
d’estar acompanyats constantment d’un adult, que se’n farà
responsable. Es recomana no perllongar el temps d’estada més
enllà del moment en què l’infant se sent impacient. Així evitarem
usar aquest l’espai tortuga com a lloc de joc aliè als contes.
Adreceu-vos al vostre infant amb un to de veu fluix i dolç... Amb
els dies s’habituarà i gaudirà de les vostres paraules i del silenci
de la biblioteca. Si es vol que els llibres i el mobiliari es mantinguin
nets i en bon estat, cal evitar menjar i beure en tota la biblioteca (està permès l’alletament
matern). Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar al personal de la biblioteca.
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062
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ORGT (Piera)
93 776 07 56
PARRÒQUIA SANT PERE 93 772 52 26
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93 772 63 92
REGISTRE PROPIETAT
93 803 11 18
RENFE
902 24 02 02
SANITAT RESPON
902 11 14 44
SEGURETAT SOCIAL (Igualada) 93 804 62 62
SECCIÓ D'INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
TAXI
93 771 60 12
TAXI
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TAXI 8 places i adaptat
648 659 009
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ACTUALITAT

MASQUEFA ES MOU!
L’Ajuntament impulsa un estudi per caminar cap a un model de mobilitat més sostenible i segur
L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona estan redactant el Pla
de Mobilitat Urbana de Masquefa, que ha de definir les línies
estratègiques per avançar cap a un futur model de mobilitat que
sigui més sostenible i segur. Les primeres propostes del pla ja es
van donar a conèixer als veïns, les escoles, les associacions, els
comerciants i la resta de col·lectius implicats en la mobilitat en
una reunió informativa que es va fer al CTC el 7 de novembre.
Els assistents van poder aportar els seus suggeriments.
El Pla de Mobilitat Urbana té com a objectius millorar la
seguretat vial i aconseguir una mobilitat més respectuosa amb
el medi ambient. Per això les primeres propostes elaborades
per l’empresa especialitzada IDOM prioritzen el vianant i
el transport a peu, potencien l’ús de la bicicleta, fomenten el
transport públic i milloren la circulació de vehicles.També es vol
aconseguir una distribució de mercaderies àgil, i una càrrega i
descàrrega ordenada, a més de fomentar la disciplina circulatòria
i potenciar la formació i la informació.
El Pla de Mobilitat gira entorn a cinc grans xarxes de mobilitat
(el vianant, la bicicleta, el transport públic, el vehicle privat
motoritzat i l’aparcament). Fins al moment, l’empresa IDOM ha
fet una diagnosi de la situació actual, ha analitzat l’oferta i la
demanda de cadascuna d’aquestes xarxes i n’ha identificat els
punts febles que cal millorar. El pla requereix de la implicació

dels veïns i tot els col·lectius relacionats amb la mobilitat. Per
això, després d’aquesta primera reunió, l’Ajuntament convocarà
nous processos participatius.
Amb la redacció d’aquest Pla es vol donar continuïtat a les
accions que l’Ajuntament ja ha emprès els darrers anys per
millorar la mobilitat urbana. La redacció del pla té un pressupost
de 40.000 euros, dels quals l’Ajuntament n’aporta 8.000 i la
Diputació 32.000.

ALGUNES PROPOSTES D’ACTUACIÓ
 Mobilitat en vehicle privat motoritzat

 Aparcament

- Nova jerarquia viària i reordenació dels sentits de circulació
- Limitació de la velocitat a 30 km/h, implantació de zones 30 i de zones
de prioritat invertida

- Habilitació d’aparcament a la zona d’equipaments sud
- Habilitació i regulació de nous espais d’aparcament
- Nova zona blava a l’avinguda Catalunya

 Mobilitat a peu

 Seguretat viària

- Creació d’un gran eix cívic (de nord a sud de Masquefa, on es
concentren la gran majoria d’equipaments). L’eix disposarà en tot
moment d’un espai adient per als vianants, combinant-se diferents
solucions que s’adaptin a les característiques específiques dels trams
i seccions
- Pacificació del Carrer Major
- Millora de l’accessibilitat dels passos de vianants
- Millora de la connexió dels nuclis amb els casc urbà

 Mobilitat en bicicleta
- Creació d’aparcaments segurs per a bicicletes
- Limitació de velocitat a 30 hm/h a tot el municipi
- Creació de carril bici

 Mobilitat en transport públic
- Millora de les condicions dels punts de parada
- Reordenació de les línies al seu pas per Masquefa
- Implantació de tren-tram a la línia Igualada-Martorell

- Millora de les condicions de circulació en trams de concentració
d’accidents (nova rotonda a la B-224a, a la cruïlla d’accés a Can
Parellada. Noves voreres al tram entre Can Parellada i la Beguda, i
implantació d’elements reductors de la velocitat en aquest tram)
- Millora de les cruïlles conflictives
- Reducció de la velocitat al carrer Gelida

 Actuacions ambientals
- Flota elèctrica per a vehicles municipals
- Reserva de places d’estacionament per a vehicles eficients

 Zones industrials i centres de treball
- Estudi específic de mobilitat als polígons industrials
- Possibilitat de modificació de la línia de bus pel polígon industrial

 Promoció i sensibilització per a la mobilitat
sostenible
- Tallers de mobilitat en escoles i per a la resta de vilatans
- Promoció del cotxe compartit
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CODIS QR,

EL FUTUR JA ÉS AQUÍ

www.specialqr.org

El Centre Tecnològic Comunitari de Masquefa ha participat en un pioner projecte d’investigació
d’àmbit estatal: l’SPecial QR. Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Fundació Orange i
l’empresa BJ Adaptacions per afavorir la integració de la gent gran i les persones amb
discapacitat a la Societat de la Informació mitjançant l’ús de codis QR
El codi QR és un codi de barres
en dues dimensions capaç
d’emmagatzemar
una
gran
quantitat d’informació multimèdia
en diversos canals: text, direccions
web, vídeos, àudios, fotografies
o pictogrames. Els QR es
descodifiquen de manera ràpida i
senzilla, ja que es capturen amb un
telèfon mòbil –en aquest cas amb
sistema Android- que incorpori
càmera, i es desxifren amb una
senzilla aplicació instal·lada al
mateix telèfon. Per tant n’hi ha
prou amb fotografiar les etiquetes
que contenen codis QR per accedir
en un instant a la informació.
Al CTC de Masquefa s’han creat
i s’han provat nous continguts en
codi QR adreçats especialment a la
gent gran i que contribuiran a fer-los més fàcil el seu dia a dia.
Aquests QR els ajudaran a accedir a la informació, a relacionar-se
amb l’entorn, a augmentar la seva autonomia i, en definitiva, a fer
front a la realitat quotidiana. Els codis QR els ha creat el personal
del CTC. Els avis i àvies que hi fan classes d’informàtica n’han

testat el seu funcionament.
El Projecte SPecial QR l’impulsen
la Fundació Orange i l’empresa
especialitzada BJ Adaptacions i
compta amb el suport del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç
mitjançant un Plan Avanza. BJ
Adaptacions ha desenvolupat
una doble solució: d’una banda,
l’aplicació des del qual podem crear
codis QR amb el nostre ordinador,
i d’altra banda, el programa per
descodificar els codis amb el
telèfon mòbil. Les dues aplicacions
es troben al web del projecte:
www.specialqr.org.
A més del CTC unes altres dues
entitats han participat en el
Projecte SPecial QR: l’associació
Aprenem, que treballa amb
persones amb trastorns de l’espectre de l’autisme, i el Centre
Recreatiu Cultural de Sords de Barcelona (Cerecusor). Aquestes
entitats han creat i testat codis QR específics per donar resposta
a les necessitats dels seus usuaris.
Per a més informació www.especialqr.org

Tecnologia al servei de les persones
El projecte SPecial QR es va presentar el 10 de novembre a Barcelona i
el dia 16 a Masquefa. En l’acte, el regidor de Tecnologies de la Informació
i la Comunicació de l’Ajuntament, Carles Mernissi, va destacar que
aquesta nova tecnologia està a l’abast de tothom, ja que “les aplicacions
són gratuïtes i a més molt fàcils d’utilitzar”. L’objectiu és que arribin a
tothom que les necessiti. Mernissi va posar l’accent en la importància

que les noves tecnologies “ajudin a fer una mica més fàcil el dia a dia
de les persones, i especialment les que tenen més dificultats”. Yolanda
Anguita, professora d’informàtica del CTC, i un dels avis que hi fan
classes d’ofimàtica, Ricard Hernández, van fer una demostració pràctica
de l’ús dels codis QR creats a Masquefa. Els assistents van participar
després en un taller pràctic.
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CODIS QR per fer més fàcil el dia a dia de la GENT GRAN
Al CTC de Masquefa s’han creat i testat codis QR que podran utilitzar la gent gran o persones que tenen cura d’avis i àvies.
Prospectes de
medicaments

Administració de
medicaments

Recomanacions per evitar
accidents a la llar

S’ha creat un codi QR amb la informació
del prospecte de l’aspirina. Etiquetat
sobre la capsa del medicament, quan es
llegeix el codi QR amb el telèfon mòbil
ens apareix en pantalla un text amb tota
la informació del medicament. A més, hi
ha un àudio que llegeix la informació per
a les persones amb deficiència visual.

Aquest codi QR, etiquetat sobre la
capsa del medicament, indica com se
n’ha de fer l’administració: quins dies
cal prendre’l i a quines hores.

Al CTC s’han creat diversos codis QR que
contenen consells per a la gent gran i les
persones amb mobilitat reduïda per evitar
possibles accidents a la llar. Els consells fan
referència a la seguretat al dormitori, el
bany, les escales, les relliscades... i també a
l’ús dels fogons i les plaques de la cuina o el
forn. Aquests codis QR contenen vídeos.

Manual per aprendre
a navegar per Internet

Consells per als cuidadors
de persones amb Alzhèimer

Activitat física
per a gent gran

Es tracta de QR que contenen vídeos
que ensenyen a buscar informació,
imatges, vídeos i notícies a Internet.
En els audiovisuals s’hi veu una
demostració pràctica de com navegar
per Internet. Un àudio n’explica les
instruccions.

Aquests codis QR contenen vídeos amb
diverses recomanacions per a familiars i
cuidadors no professionals de persones
amb Alzhèimer. Es tracta de recomanacions
generals, sobre la higiene, la medicació i la
hidratació. Les recomanacions hi apareixen
en text (per a persones sordes) i en àudio
(per a persones amb deficiència visual).

Aquests codis QR contenen vídeos
amb
demostracions
pràctiques
d’exercicis físics suaus que ajuden la
gent gran a mantenir-se en forma i a
potenciar la seva mobilitat. Els vídeos
mostren persones realitzant-los i estan
subtitulats per a les persones amb
deficiència auditiva.

CODIS QR que informen dels espais i serveis del CTC
Al CTC de Masquefa també s’han creat i provat codis QR que s’han instal·lat al mateix
equipament per informar els usuaris de les seves instal·lacions, serveis i horaris.
Senyalització del Centre Tecnològic Comunitari
Es tracta de codis QR que contenen fotografies
del centre, acompanyades de textos i àudios. A
la façana exterior s’hi ha instal·lat un codi QR
amb l’explicació general del centre. A l’interior
hi ha diversos codis QR que proporcionen informació específica de cada espai i cada servei.

A l’exterior del CTC també s’hi ha instal·lat un
codi QR que ens remet a la pàgina web del projecte (www.specialqr.org), des d’on ens podem
baixar gratuïtament l’aplicació per llegir els codis QR des del mòbil i també donar-nos d’alta a
l’aplicació per crear codis QR des de l’ordinador.
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MASQUEFA VIATJA AL PASSAT
AMB UN CONCORREGUT
MERCAT MEDIEVAL

Les princeses, els dracs i els cav
allers van tornar
el 12 i 13 de novembre a Masquefa
. La segona edició
del Mercat Medieval va fer via
tjar la vila en la
màquina del temps. Durant
dos dies, dissabte
i diumenge, el jardí del Cen
tre Tecnològic i
l’avinguda Catalunya van tra
nsformar-se en
un autèntic mercat de l’Edat Mit
jana
Els visitants que durant tot dissabte, Dium
enge al migdia, la pluja i el mal temps
i especialment diumenge al matí, van rebai
xar el nombre d’artesans i visitants.
van passejar pel mercat van poder De tota
manera, l’afluència de públic va
comprar en la trentena de parades ser molt
superior a la primera edició i el
que hi havien instal·lat artesans Mercat
Medieval de Masquefa es consolida
expressament vestits d’època per com
una cita obligada per als amants
recrear el context històric medieval. d’aquests
esdeveniments i el públic en

MASQUEFA

batega

7

alguns
nt catalanes, entre altres. El fet que
general. Els organitzadors –l’Ajuntame
da a
para
la
ssin
al·le
inst
tzada dels artesans
de Masquefa i l’empresa especiali
etats
nov
les
de
a
–un
ya
alun
de l’avinguda Cat
Tallaferro, amb la col·laboració
ejades i
uir d’aquest any‑ va afavorir les pass
l’empresa Mapamundi‑ van aconseg
cat les compres.
també l’objectiu d’estendre el mer
del Mercat
amb Un dels grans atractius
més enllà de les nostres fronteres,
ser els
van
fa
que
Mas
s i Medieval de
la visita de veïns d’altres localitat
teatrals
ons
taci
esen
repr
les
i
espectacles
comarques properes.
enge
dium
i
abte
diss
de
ins
es que els mat
La temptadora oferta dels paradist
nombre de
ants van concentrar un gran
‘obligava’ a obrir la cartera. Molts visit
El mercat
nts.
infa
ent
cialm
tes i públic, espe
van deixar-se seduir pels produc
follets
rtits
dive
de
a
visit
os va rebre la
articles artesans: oli d’oliva, delicios
s, i
cese
prin
s,
drac
c,
bos
otits apareguts del
pastissos i dolços, pa, suculents emb
ptadors
Per també d’uns desagradables reca
i formatges o dolces melmelades.
ostos.
imp
rar
cob
en
voli
bar del Rei que
als qui no van poder esperar a arri
la Justina,
ir Afortunadament l’aparició de
a casa el Mercat Medieval els va ofer
va evitar
le,
pob
del
ïna
hero
va una valenta
una ‘pulperia’ a peu de carrer que
aques
butx
les
amb
in
ga que marxess
demostrar per què la cuina galle
plenes.
gaudeix de tant prestigi.
Els nens i nenes també van gaudir de
er
pod
van
A les parades també s’hi
ses
tes contacontes i d’un taller de dan
trobar una gran varietat de produc
van
ls
d’el
ts
mol
,
més
A
erals, medievals.
d’artesania (articles índia, min
el
ria fer cua a l’inflable instal·lat tot
joie
,
ons
nad
bosses de mà, roba per a
ya,
alun
Cat
da
ngu
l’avi
) i dissabte a
en plata, làmpares, coixins, llibres...
a
ns així com en els cavallets de fust
sabo
ara
articles de cosmètica, com
al
r
gira
van
dies
dos
gran que tots
i cremes naturals, a més d’una
es jardí del CTC .
cart
o
oferta d’encens, amulets

NOTÍCIES

MASQUEFA

batega

8

L’Ajuntament ha concedit aquest curs 5.001 euros en beques
per comprar llibres de text a famílies amb dificultats
L’Ajuntament de Masquefa, mitjançant la regidoria de Benestar
Social, ofereix a les famílies amb dificultats socioeconòmiques
ajuts per a l’adquisició de llibres de text. Les famílies
beneficiàries d’aquestes beques han d’estar en seguiment
a Benestar Social i tenir infants matriculats en els centres
educatius de la vila.
Aquest curs 2011-2012 l’Ajuntament ha concedit 82 beques
(d’un total de 84 sol·licituds) per un import total de 5.001 euros.
Amb aquests ajuts el Consistori vol facilitar l’accés a l’educació
als infants de famílies amb dificultats socioeconòmiques, les
quals han de complir determinats requisits, ja que l’educació
és un dret universal per a tothom. Les beques estan dotades
amb un màxim de 100 euros per infant. La convocatòria per
optar als ajuts per adquirir llibres de text s’obre al juliol.
El curs passat, en suport a la iniciativa de diversos centres
escolars de Masquefa, l’Ajuntament va iniciar un projecte de
reutilització de llibres de text paral·lel al que ja duen a terme
les escoles. D’aquesta manera, les famílies que havien rebut
beques de llibres els van haver de retornar, en bon estat, a
final de curs. Van quedar exempts del retorn els infants que
repeteixen curs o tenen germans en un curs immediatament
inferior. Els llibres retornats, amb un valor de 1.360 euros, van
ser revisats i lliurats novament a altres alumnes.

El Consell Escolar Municipal, un òrgan de consulta i participació
El Consell Escolar Municipal de Masquefa és un organisme
d’assessorament, consulta, proposta i participació de tots
els sectors vinculats a l’ensenyament no universitari a la
vila. L’integren membres de l’Ajuntament i de la comunitat
educativa.Concretament els representants dels grups polítics
amb presència al Consistori i els representants dels diversos
sectors en els consells escolars dels centres educatius: pares
i mares, alumnes d’ESO, mestres i professors/es, directors/
es, i personal d’administració i serveis. També hi poden ser
convidades, amb veu i sense vot, altres persones que tinguin
relació amb la comunitat educativa o els serveis educatius
sempre que es consideri convenient. Hi poden assistir
permanentment o puntualment segons els temes a tractar.
Els membres elegits pel Consell Escolar Municipal ho són
per dos cursos escolars, renovant-se per meitats cada curs
escolar.
El Consell Escolar Municipal tracta qüestions com les
actuacions i les normes municipals que afecten serveis
educatius complementaris i extraescolars amb incidència en
el funcionament dels centres docents, i les actuacions que

afavoreixen l’ocupació real de les places escolars, amb la
finalitat de millorar el rendiment educatiu i, si s’escau, fer
factible l’obligatorietat de l’ensenyament. També fomenta
activitats que millorin la qualitat educativa. A més, pot
elaborar informes i propostes sobre qüestions relacionades
amb l’educació, especialment sobre aspectes qualitatius.
Funciona mitjançant el Plenari, la Comissió Permanent i
diverses comissions de treball. El Plenari, es reuneix una
vegada cada trimestre, i amb caràcter extraordinari sempre
que el convoqui el president, ja sigui per iniciativa pròpia, de
la Comissió Permanent, o d’una tercera part dels membres
del Plenari.
Són competència del Plenari, del Consell el nomenament
dels membres de la Comissió Permanent, el nomenament
dels membres de les comissions de treball, el seu objecte
i, si escau, la seva durada. També aprova els informes de les
comissions de treball i la proposta dels dies festius de lliure
disposició.
El 27 d’octubre passat el Plenari, del Consell es va reunir per
tractar qüestions relacionades amb l’inici del curs escolar.

En la propera ‘Masquefa Batega’, totes les activitats del Nadal
En la propera edició de la revista municipal i vilatana
‘Masquefa Batega’, que arribarà a les cases abans de festes,
hi trobareu tota la informació i l’agenda d’activitats de
Nadal a la nostra vila. Entre aquestes, també l’arribada

del Patge Viu Viu, que en el calendari que es va repartir
a principi d’any estava marcada per al diumenge 18 de
desembre però finalment es canviarà la data i es farà el 30
de desembre.
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CiU guanya les Eleccions Generals a Masquefa per tercer cop
Igual que al conjunt de Catalunya, Convergència i Unió també va
ser la guanyadora de les Eleccions Generals del 20 de novembre
a Masquefa, on va registrar uns resultats ajustats amb el PSC i
el PP. CiU va obtenir 1.057 vots, el 27,21% del total. El PSC va
aconseguir el suport de 1.017 masquefins (el 26,18%) i el Partit
Popular de 943 (el 24,28%). A molta distància els van seguir
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, amb
309 vots (el 7,96%), i Esquerra Republicana de Catalunya, amb
197 vots (5,07%). Altres formacions es van repartir uns altres
287 vots (el 7,39%). A Masquefa van votar 3.991 persones, el
66,09% del total d’electors censats. Hi va haver 74 vots en blanc
i 107 vots nuls. Aquesta és la tercera vegada que CiU obté la
victòria a Masquefa en una eleccions al Congrés dels Diputats.
També els anys 1989 i 1993 va ser la formació més votada.

A Catalunya, Convergència i Unió va ser la força més votada en
unes Eleccions Generals per primera vegada en la seva història.
CiU va guanyar amb 1.011.009 vots (el 29,3%), que li donen
16 diputats. El Partit dels Socialistes de Catalunya es va quedar
en 917.825 vots (el 26,6%), que li proporcionen 14 diputats.
El PP va sumar 713.596 vots (el 20,7%) i 11 representants al
Congrés. ICV-EUiA, amb 278.894 vots (el 8,1%) i 3 diputats, va
esdevenir la quarta força. I ERC-Rcat, amb 243.449 vots (el 7,1%)
la cinquena, també amb 3 escons. A l’estat espanyol el Partit
Popular va aconseguir una àmplia majoria absoluta i va obtenir
186 diputats. Als populars els van votar 10.787.715 persones
(el 44% dels vots). El PSOE, amb 6.948.883 vots (el 28%) es
va quedar amb 110 diputats. Els 16 diputats de Convergència i
Unió la consoliden com la tercera força política al Congrés.

Els masquefins recorden els seus difunts

El cementiri de Masquefa es va tornar a omplir l’1 de novembre,
diada de Tots Sants, de les flors que hi van portar els vilatans per
recordar els seus difunts.També els representants del Consistori
i el jutge de pau van ser al cementiri per fer la tradicional ofrena
floral davant la tomba de les víctimes de la guerra civil (19361939). En aquest nínxol hi ha les restes dels soldats desconeguts
dels dos bàndols que van morir a la guerra entre els dies 22 i
23 de gener de 1939, quan les tropes franquistes van ocupar
definitivament Masquefa. Els representants municipals van deixarhi flors i van llegir l’emotiu poema 'Lectures de guerra per a
alemanys', del poeta i dramaturg Bertolt Bretch. Per Tots Sants

tampoc no van faltar a les llars els panellets, les castanyes i els
moniatos.
‘Halloween’ a Can Quiseró
L’Associació de Veïns de Can Quiseró va organitzar el 31
d’octubre una festa de halloween i una castanyada al local social.
L’entitat va voler, així, combinar les noves festes que arriben amb
les tradicions de casa de tota la vida. Es va fer un ball de disfresses,
amb premis per als millors vestits, i una castanyada popular.
L’activitat va destacar per la bona participació i va aconseguir
atraure veïns de totes les edats, des d’infants fins a gent gran.

Campanya de recollida d’aliments
L’Associació del Grup de Voluntaris està duent a terme una
recollida d’aliments per a les famílies més necessitades de cara a
aquest Nadal. L’associació ja està fent la recollida en tots els centres
educatius de Masquefa, tot i que també fa una crida a la participació
de tots els veïns que hi vulguin participar.
Les famílies dels alumnes poden dur els aliments al mateix centre
educatiu. Els veïns que hi vulguin col·laborar poden portar-los al
local de l’associació (a la plaça de l’Estació) els dilluns, de 9 a 2/4
d’11 del matí i de 2/4 de 6 a les 7 de la tarda. A més, el dissabte 17
de desembre, coincidint amb el Cap de Setmana Solidari, l’entitat
recollirà aliments a la Sala Polivalent.

Cal portar aliments bàsics que no siguin frescos, com per exemple
arròs, pasta, llegums, sucre, patates o menjar enllaunat, en definitiva,
aliments que tinguin una data de caducitat llarga.També es necessita
especialment llet de continuació del número 2 i bolquers de les
talles 4, 5 i 6.
El Grup deVoluntaris reparteix els aliments que rep dels masquefins
entre les famílies amb més necessitats, les quals els venen derivades
des del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament. A més
de campanyes específiques com la del Nadal, duu a terme aquesta
tasca durant tot l’any. Demana la implicació de tots els vilatans i
recorda que totes les donacions seran benvingudes.
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QUART CAP DE SETMANA SOLIDARI
‘Masquefa batega amb la teva solidaritat’
Els masquefins i masquefines tindrem el 17 i 18 de desembre una nova oportunitat per demostrar
la nostra generositat. Per quart any consecutiu l’Ajuntament i el teixit associatiu, amb el suport
dels comerços i les empreses, han organitzat el Cap de Setmana Solidari. El dissabte 17 tindrà lloc
una nova edició de la Marató de Donació de Sang. I el diumenge 18 Masquefa se sumarà a la Marató
de TV3. Entre tots dos dies el municipi bategarà més que mai amb una trentena d’activitats que
volen engrescar la gent a sortir al carrer i a participar activament en les maratons
Amb el lema ‘Masquefa batega amb
la teva solidaritat’, aquesta doble
iniciativa benèfica torna a ser possible
gràcies a la implicació de les entitats,
que un any més s’arremanguen per
col·laborar en les dues maratons, ja
sigui organitzant directament alguna
activitat o bé aportant voluntaris
als diversos esdeveniments que
s’han programat. Alguns vilatans i
vilatanes també s’hi han implicat a
títol personal.
Aquesta nova edició del Cap de
Setmana Solidari donarà el tret de
sortida el dissabte 17 de desembre
amb la quarta Marató de Donació
de Sang a Masquefa. L’acapte,
que cada any ha aconseguit una
important participació, l’organitzen
conjuntament l’Ajuntament i el
Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
Els organitzadors fan una crida a
la mobilització amb l’objectiu de
superar els excel·lents resultats
d’altres anys. Aquest 2011 la fita és
arribar fins a les 200 donacions.
Poden donar sang totes les persones
sanes entre 18 i 65 anys que pesin
més de 50 quilos. Per donar sang no
és necessari estar en dejú.
Durant tota la jornada de dissabte
els vilatans i vilatanes podran donar
sang a la Sala Polivalent del Recinte
Rogelio Rojo. La sala obrirà portes
al matí (de les 10 fins a les 14.30h) i
a la tarda (de les 16h a les 21h) per

acollir els donants. La inauguració
d’aquesta quarta Marató de Donació
de Sang es farà a les 12 del migdia
i comptarà amb la presència de les
autoritats locals i els representants
del Banc de Sang i Teixits.
Per facilitar la donació, els
organitzadors habilitaran a la Sala
Polivalent un servei de ludoteca
i wii perquè els pares i mares hi
puguin deixar els seus fills i filles
mentre donen sang. Durant tot el
dia se celebraran activitats socials,
culturals i esportives per fomentar
la participació en la marató. També
per afavorir les donacions es
faran sortejos entre els donants,
i l’associació que aconsegueixi
mobilitzar més persones donants
serà reconeguda com l’Entitat amb
més Sang.

L’endemà, el diumenge 18 de
desembre, el Cap de Setmana Solidari
escriurà la seva segona pàgina amb
la participació en la Marató de TV3,
que aquest any recollirà fons per a
la regeneració i transplantament
d’òrgans i teixits.
Al llarg de tot el cap de setmana,
dissabte i diumenge, es podran fer
donatius en les diverses activitats
que han organitzat l’Ajuntament i les
entitats per fer bategar Masquefa a
ritme de solidaritat.
Des de fa algunes setmanes les
dependències municipals i alguns
comerços de Masquefa disposen
de guardioles on ja es poden fer els
primers donatius per a la marató de
la televisió catalana.
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MARATÓ DE LA SANG 17 DE DESEMBRE 2011
HORARI

ACTIVITAT

LLOC

QUI HO FA?

10.00-14.30/
16.00-21.00

MARATÓ DE LA SANG

SALA POLIVALENT

BANC DE SANG I TEIXITS

10.00-18.00

MERCAT DE SANTA LLÚCIA

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

AMPA FONT DEL ROURE

10.00-14.30/
16.00-21.00

TOMBOLA SOLIDÀRIA DE JOGUINES I
MOSTRA DE VEHICLES DE PROTECCIÓ
CIVIL

RECINTE ROGELIO ROJO

PROTECCIÓ CIVIL

10.00-14.00

JORNADA DE PORTES OBERTES SLOT

LOCAL SLOT. RECINTE ROGELIO ROJO

MASQUEFA SLOT

11.00

EXHIBICIÓ DE TWIRLING

POLIESPORTIU

CLUB DE TWIRLING CAN PARELLADA
ASS. CULTURAL I RECREATIVA DE CAN
PARELLADA

12:00

PASSEJADA DE TROMPETES I TAMBORS

SORTIDA DES DE POLIESPORTIU

11.00-12.00

SARDINADA POPULAR

RECINTE ROGELIO ROJO

12.00

ACTE D’INAUGURACIÓ DE LA MARATÓ
DE LA SANG

SALA POLIVALENT

BANC DE SANG I TEIXITS

LOCAL SOCIAL CAN QUISERÓ

ASS.VEINS CAN QUISERÓ

CLUB DE TIR

CLUB DE TIR ESPORTIU

LOCAL SOCIAL CAN QUISERÓ

ASS.VEINS CAN QUISERÓ
CLUB BÀSQUET MASQUEFA

SOCIETAT DE CAÇADORS L’ESQUIROL I
ASS. DE PROPIETARIS DE CAN
PARELLADA

PARTIT FUTBOL-SALA ALEVÍ:
12.00
CAN QUISERÓ- L’ALZINAR
12.00-18.00

ENTRENAMENT GENERAL
TRIANGULAR JUVENIL:

16.00
CAN QUISERÓ-EL MASET-MASQUEFA
16.00-19.00

PARTITS DE BÀSQUET

POLIESPOTIU

17.00-20.00

ACTIVITATS AL CASAL DE JOVES

CASAL DE JOVES

AJUNTAMENT DE MASQUEFA

18.00

XOCOLATADA

SALA POLIVALENT

ASS.DE VOLUNTARIS, BANC DE SANG I
TEIXITS

19.00- 22.00

PARTITS D’HOQUEI

POLIESPORTIU

CLUB PATÍ MASQUEFA

MARATÓ DE TV3 18 DE DESEMBRE 2011
HORARI

ACTIVITAT

LLOC

QUI HO FA?

9.30-11.00

COMPETICIÓ DE TIR

CLUB DE TIR

CLUB DE TIR ESPORTIU

9.00-14.00

PARTITS DE FUTBOL

CAMP DE FUTBOL

FUTBOL CLUB MASQUEFA

10.00-15.00

CONCENTRACIÓ DE MOTOS

RECINTE ROGELIO ROJO

ASS. MOTORISTA 4133

10.00-14.00

PORTES OBERTES SLOT

LOCAL SLOT RECINTE ROGELIO ROJO

MASQUEFA SLOT

10.00-13.00

CAMINADA POPULAR

SORTIDA PLAÇA DE L’ALZINAR

L’ALZINAR I CLUB EXCURSIONISTA
ANOIA

10.00-13.00

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

PLAÇA DE L’ALZINAR

AULA D’ARTS PLÀSTIQUES DE
L’ALZINAR

PORTES OBERTES TENNIS TAULA I
SORTEIG D’UNA PANERA

LOCAL TENNIS-TAULA RECINTE
ROGELIO ROJO

MASQUEFA TENNIS-TAULA CLUB

12.00

TEATRE DE CARRER

CARRERS DE MASQUEFA

TEATRERUS

12.00

PASSEJADA DE GEGANTS

CARRERS DE MASQUEFA

COLLA DE GEGANTERS DE MASQUEFA

17.00

TALLERS D’ARTS PLÀSTIQUES

AULES D’OFICINES DE L’ALZINAR

AULA D’ARTS PLÀSTIQUES DE
L’ALZINAR

17.00

BALLADA DE BASTONS

PLAÇA DE L’ALZINAR

COLLA DE BALL DE BASTONS

17.15

COREOGRAFIA

PLAÇA DE L’ALZINAR

ASS. DANSA URBANA

17.30

AUDICIÓ AULA DE MÚSICA DE
L’ALZINAR

SALA L’AGLÀ DE L’ALZINAR

AULA DE MÚSICA DE L’ALZINAR

18.30

CONTACONTES

SALA L’AGLÀ DE L’ALZINAR

AULA DE TEATRE DE L’ALZINAR

11.00-14.00/
17.00-20.00

El dia 11 de desembre coincidint amb el ball popular l’Associació de la Gent Gran de Masquefa, recaptarà diners per la Marató de TV3
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Segona Campanya de recollida de joguines de Protecció
Civil: ‘Regalem il·lusió i un món millor’
Si teniu joguines a casa que els vostres infants no facin servir i
estiguin en bon estat o noves, us agrairíem que no les llenceu.
Amb totes les joguines recollides es farà una TÓMBOLA
SOLIDÀRIA el 17 de desembre al Recinte Rogelio Rojo. Les
joguines no poden ser d’índole bèl·lic.
Amb els diners que es recullin es compraran joguines noves i es
lliuraran al Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de
Masquefa perquè siguin repartides a les famílies més necessitades.
La nostra agrupació vol fer arribar aquestes joguines a nens i
nenes que per causes diverses no podran gaudir de la màgia de
rebre un regal aquest Nadal.
En casos de paquets grans ens podeu trucar al 670060718, o
enviar un correu electrònic a info@pcmasquefa.cat. També ens
trobareu al facebook.

PUNTS I DATES DE RECOLLIDA
Dimecres 14
Escola Vinyes Verdes
16.30 hores – Vestíbul
Llar d’Infants Francesc Mata i
Sanghés
17 hores – Vestíbul de baix.
Dijous 15
Escola Font del Roure
16:30 hores - Vestíbul

SI Masquefa
17:00 hores – Vestíbul
Divendres 16
Escola El Turó
16:30 hores – Vestíbul
Escola Masquefa II
16:30 hores - Entrada del Recinte
Escola Bressol La Baldufa
17:00 hores – Vestíbul

Dissabte 17
09.30h – 10:30h
Can Quiseró (local social)
10:45h – 11:45h
El Maset (local social)
12:00h – 13:00h
Can Valls (parc)
13:15h – 14:15h
Can Parellada (zona pistes)
14:30h – 15:30h
La Beguda Alta (Pl. Església)

El 17 de desembre, gran caga tió dels comerciants a la Sala Polivalent
L’Associació de Comerciants i Serveis de Masquefa ha
tornat a organitzar, per al dissabte 17 de desembre, un caga
tió per als infants de la vila. Tindrà lloc a les 5 de la tarda

a la Sala Polivalent del Recinte Rogelio Rojo. Amb aquesta
activitat l’associació se suma a la celebració del Nadal a
Masquefa.

Mà dura amb els incívics
L’Ajuntament perseguirà els brètols que cometin actes vandàlics
L’Ajuntament lamenta les destrosses i actes vandàlics que massa
sovint provoquen a Masquefa un grup reduït de brètols i anuncia
que hi actuarà amb mà dura. El Consistori perseguirà tots aquells
individus que mantinguin comportaments incívics perquè se’ls
hi apliqui severament l’ordenança municipal de civisme. Aquesta
ordenança preveu la imposició d’elevades multes econòmiques per
als infractors.
L’Ajuntament denuncia que aquest darrer mes ha hagut d’invertir
gairebé 5.000 euros a reparar les importants destrosses que alguns
brètols han provocat al corraló de la Biblioteca Municipal, en les
tanques de la pista de half i en mobiliari urbà de l’entorn del CTC i
el nou institut.
Per això fa una crida a la responsabilitat de tots i totes, i recorda que
els actes vandàlics acaben repercutint en les butxaques de tots els
veïns i en els serveis que se’ls ofereixen, ja que els diners que s’han

de destinar a les reparacions priven de fer altres actuacions. També
demana que si algun veí és testimoni d’algun acte vandàlic ho posi
d’immediat en coneixement de la Policia Local (93 772 60 25).
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Amb tu serem gegants, suma-t’hi!

Com ja us hem avançat en altres números de la revista
‘Masquefa Batega’, al poble hi ha un grup de persones, que
juntament amb la Colla de Geganters i Grallers, treballen de
valent per portar a bon port la gran festa de tots els gegants
de Catalunya: Ciutat Gegantera 2012 a Masquefa.
Ara ja han posat fil a l’agulla a tot el que viurem els dies 8, 9
i 10 de juny vinents. Acollirem prop de 6.000 persones i 200
parelles de gegants, gegantons i capgrossos, que conviuran
amb nosaltres. Volem que, quan marxin, ho facin amb la bona
sensació que Masquefa és una vila acollidora i solidària. I en
això tots els masquefins tenim una tasca a fer.
Els organitzadors treballen en un programa ple d’activitats:
una exposició de capgrossos d’arreu de Catalunya, el
pregó i la inauguració del monument a la Ciutat Gegantera,
sopars de colles, una cercavila nocturna, jocs gegants per
als infants, un grafitti tradicional per als joves, tallers i
mostres tradicionals, visites històrico-turístiques al poble,
plantades de gegants, mostres de balls, i quatre cercaviles
de gegants simultànies pels carrers de la vila, a més dels
actes protocol·laris de traspàs de la Colla de la Seu d’Urgell
(Ciutat Gegantera 2011) a la Colla de Masquefa (Ciutat
Gegantera 2012).

La Colla ens en donarà tots
els destalls en la presentació
de la festa de Ciutat Gegantera
que farà el divendres 20 de gener,
a les 19.30h, al CTC.

Recepció institucional al
conseller Felip Puig
El conseller d’Interior de la Generalitat, Felip Puig, va ser rebut
oficialment a l’Ajuntament de Masquefa el dissabte 22 d’octubre,
coincidint amb una visita a la nostra vila. El conseller va estar
acompanyat dels regidors de l’equip de govern de CiU i de la
regidora d’ERC.També hi van ser presents els caps de la Policia Local
i de Protecció Civil. Durant la visita els representants municipals
van poder conèixer de primer mà les principals línies d’actuació
de la conselleria d’Interior. L’acte també va servir per reforçar els
vincles entre l’Ajuntament i el Govern de la Generalitat.

El voluntariat masquefí, peça clau!
Per dur a terme amb èxit la festa de la Ciutat Gegantera
necessitem l’ajuda de tots els masquefins. En què ens
pots ajudar? Pots triar entre aquestes diferents formes de
voluntariat:
• Voluntari/a de punt d’informació
• Voluntari/a acompanyant de colla
gegantera
• Voluntari/a de cercaviles
• Voluntari/a d’avituallament de cercaviles
• Voluntari/a d’àpats
• Voluntari/a d’allotjament
• Voluntari/a d’activitats (tallers, visita
històrico –turística ...)
Si vols més informació per ser voluntari pots adreçar-te a la
seu de la Ciutat Gegantera (l’antiga biblioteca) els dissabtes
al matí o escriure al correu voluntaris@ciutatgegantera2012.cat.
Per a més informació:
ciutatgegantera2012@ciutatgegantera2012.cat
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Masquefa Slot posa la cinquena
L’entitat estrena nou circuit de velocitat amb una cursa popular amb 78 participants
Masquefa Slot va inaugurar el dissabte 12
de novembre l’espectacular nou circuit de
velocitat que ha instal·lat a la seva seu del
Recinte Rogelio Rojo. La va estrenar amb
una cursa popular oberta a tothom, en què
van participar 78 persones, algunes de les
quals van descobrir per primera vegada
aquesta disciplina esportiva.
La cursa es va disputar amb 6 Mosler de
Ninco expressament preparats per a
l’ocasió, tots amb diferents decoracions
perquè fossin fàcilment diferenciats. Amb
aquesta cursa popular Masquefa Slot va
voler presentar als masquefins el nou
circuit de velocitat, a la vegada que va donar
a conèixer l’esport del slot a tothom.
Campionat Slot Català
D’altra banda, el cap de setmana del 28 i
29 d’ octubre es va disputar a Masquefa la
penúltima prova del Campionat de Ral·lis
Slot Català. Per a la cursa es van preparar
5 trams d’asfalt (dos abrasius i tres suaus)
de llarg recorregut. Hi van prendre part
108 cotxes i 56 pilots procedents de les
localitats habituals però també d’altres
municipis com ara Gironella, Súria, Caserres
i Canyelles.
La victòria va ser per al pilot de Sant Esteve
Sesrovires que pilotava un Porsche 959
de la categoria 1/24 clàssics, seguit per

Ivan Margarit, també pilot de Sant Esteve
Sesrovires, que conduïa un Subaru Impreza
WRC. Va tancar el podi del ralli altra vegada
Xavi Margarit, amb el seu segon cotxe, un
altre Subaru Impreza WRC.
El ralli va servir per proclamar alguns
campions o per assegurar posicions de
podi. Xavi Margarit va aconseguir el títol
de clàssics. Carles Mancha, de Slot Sant
Esteve Sesrovires, es va proclamar campió
de SN-GT, i també de la categoria grup N. El

masquefí Francesc Estébanez va consolidar
la segona posició en aquesta mateixa
categoria, a més de proclamar-se campió, a
casa, de Super N-Rally. Paulino Jimenez, de
Castellví de Rosanes, també va consolidar a
Masquefa el segon lloc de la categoria Super
N-Rally. Anna Pijoan, dels Hostalets, va
afermar-se en la segona posició en dames.
I Oriol Túnica va consolidar el tercer graó
del podi general en infantils, en quedar
segon en la cursa de Masquefa.

Masquefa acollirà un Curs de monitor
de futbol base de la Federació Catalana
L’Escola Catalana d’Entrenadors de la
Federació Catalana de Futbol organitzarà
a Masquefa el Curs de Nivell 0 (monitor)
de futbol base. La temporada 2011-2012
serà obligatori disposar d’entrenador
titulat com a mínim de primer nivell per a
les categories de Preferent Juvenil, Honor
Cadet, i Preferent Femení. La superació del
curs significa l’obtenció del títol de monitor
de futbol expedit per la Real Federació
Espanyola de Futbol i amb validesa per a tot
el territori espanyol.
Dates i horaris
Les sessions es faran del 9 de gener al 2
d’abril, els dilluns i divendres, de 2/4 de 8 de
la tarda a 10 del vespre, a la Sala Petita del
Recinte Rogelio Rojo (C/ Santa Clara, s/n).

El curs constarà de 65 hores amb els
continguts següents:
• Tècnica
• Tàctica
• Entrenament de porters
• Metodologia
• Preparació física
• Entrenament esportiu
• Bases biològiques i seguretat
esportiva
• Psicologia
• Direcció d’equips
• Desenvolupament professional i
reglamentació esportiva
• Regles de joc

Més informació i matriculacions
Els interessats a fer el curs han de tenir
com a mínim 16 anys complerts en el
moment de la inscripció, i presentar
el certificat mèdic d’aptitud per a la
pràctica esportiva o fotocòpia de la
llicència federativa vigent d’aquesta
temporada.
Per a més informació i per a la
matriculació al curs heu d'adreçarvos al web de la Federació Catalana
de Futbol (www.fcf.cat), clicant a la
pestanyeta ‘Entrenadors’. El període
d’inscripcions es tancarà cinc dies
abans d’iniciar les classes.
El preu del Curs de Monitor de Futbol
és de 210 euros.

MASQUEFA
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NOTÍCIES

La competició ‘més freda’ arranca amb novetats
La Lliga d’Hivern de Futbol 7 elimina els ‘playoff’ i instaura dues copes
Vuit equips, sis de Masquefa, disputen des del 28 d’octubre una
nova edició de la Lliga d’Hivern de Futbol 7 que arriba amb
novetats destacades. Per guanyar emoció, la competició elimina
aquest any el ‘playoff’ i en el seu lloc instaura dues copes que
jugaran tots vuit equips. Els quatre millors, els que quedin en els
quatre primers llocs al final de la lliga regular, passaran a la Copa
Anoia. En canvi, la Copa Masquefa enfrontarà els quatre últims
classificats en la fase regular.
Tant en la Copa Anoia com en la Copa Masquefa els equips
disputaran una lligueta de tots contra tots, a un sol partit.
Després es jugaran les semifinals de cada copa, i els guanyadors
es veuran les cares en les dues finals, que tindran lloc el 18 de
maig. En total, doncs, la Lliga d’Hivern de Futbol 7 tindrà tres
campions: el campió de la fase regular, el campió de la Copa
Anoia i el campió de la Copa Masquefa.
De moment la competició ha arrancat amb els primers partits
de la fase regular, que han destacat per l’extraordinari nivell de
joc de tots els equips. Entre els participants se n’hi compta un
de nou: el Bar Pepinazo. La resta d’equips són els masquefins
Talleres Igualdad, Gamper Sport, Revimon, l’Alzinar i Alfatel
Comunicacions, a més del pierenc Fut7Piera i el sesrovirenc

Atlètic La Carreta.
Organitzada pel Futbol Sala Espardenya amb la col·laboració de
l’Ajuntament, la Lliga d’Hivern de Futbol 7 atrau cada divendres
valents afeccionats que desafien les baixes temperatures. Els
partits es juguen entre les 9 i les 11 de la nit al camp de futbol.

Primer trofeu internacional del La patinadora Andrea Encinas
Masquefa Tennis Taula Club
fa podi al Trofeu Promoció

El Masquefa Tennis Taula Club va organitzar el 6 de novembre,
per primera vegada, un trofeu internacional amistós amb motiu
del seu setè aniversari. Els masquefins es van enfrontar, a la Sala
Polivalent, al Tennis Taula Andorra La Vella.
La destacada actuació dels palistes locals Ferran Bonastre i Miquel
Cid, que van guanyar tots els partits que van jugar, va ser decisiva
perquè el Masquefa Tennis Taula Club s’imposés en el còmput
global i s’acabés fent amb la victòria. El trofeu va enfrontar 7
jugadors masquefins amb 6 andorrans, els quals van disputar
partides individuals. El guanyador va ser el millor a cinc jocs.
A més de Ferran Bonastre i Miquel Cid (de categoria juvenil), per
part del Masquefa Tennis Taula Club també van jugar Marc Flores
i Jordi Escudero (categoria infantil), Antonio Algarra i David
Osorio (sèniors) i Josep García (veterans).
En finalitzar la competició es van lliurar plaques i trofeus a tots
dos clubs, que van gaudir d’un dinar.

Onze patinadores del Club Patinatge Artístic Masquefa van
disputar, el 30 d’octubre, a Vilafranca, la segona fase del Trofeu
Promoció. Hi van prendre part Aina Vivaracho, Júlia Llanes, Iris
Jiménez, Maria Naranjo (en categoria mini), Desiré Moreno,
Anna Moriana (benjamí nivell 1), Mireia Moral (benjamí nivell 2),
Abril Ruiz (aleví nivell 1), i Victoria Ruth Docobo, Cristina Tomàs
i Andrea Encinas (aleví nivell 2). Andrea Encinas va repetir podi
i va quedar tercera.
Examen de nivell C
D’altra banda, el 12 de novembre tres patinadores del club,
Sheila Argüera, Clàudia Iglesias i Andrea Encinas, es van examinar
del nivell C. Totes tres van aprovar i van obtenir el seu primer
diploma, un gran inici per arribar algun dia a categoria.

El dissabte 3 de desembre, per commemorar el
Dia Internacional per la lluita contra
la SIDA, el Casal de Joves i la Comissió
Jove U18 de Masquefa et volem proposar una
bona manera de fer sentir la nostra veu en la lluita contra una
de les malalties més perilloses i més desconeguda del S. XXI.
Res millor que la música per donar a conèixer aquesta malaltia,
per donar suport als i les portadores del virus, i per conèixer
alguns consells per a la prevenció de la SIDA i altres malalties de
transmissió sexual.
‘Música contra la SIDA’ és un concert doblement solidari.
D’una banda, amb la lluita contra aquesta malaltia. D’altra banda,
i ara que s’apropa el Nadal, també amb aquella gent que més
ho necessita. Per això, per poder entrar al concert s’haurà
de ‘pagar’ entrada. Una entrada solidària per col·laborar amb
el Grup de Voluntaris de Masquefa, que rep donacions dels
masquefins i masquefines per repartir aliments a la gent que més
ho necessita. Així doncs, aquesta entrada no es paga amb euros,
sinó aportant alguna cosa de menjar, com ara llaunes de tonyina,
o llegums, o pasta, arròs, o menjar enllaunat ... en definitiva,
menjar que tingui una data de caducitat llarga. (ATENCIÓ: NO
serveixen fruites, verdures i menjar que es faci malbé ràpidament).
També podeu aportar productes d’higiene personal, com poden

ser sabó, xampú, pasta de dents....
El concert començarà a les 18.30h, al Casal de Joves, i hi actuaran
diversos grups musicals:
Trumpets of Falopi. Aquesta jove banda, amb un estil que
va de l’ska al reggae, passant pel rock, escalfarà la Zona LLiure
amb temes propis i versions de grups com els Skatalites o Agua
Bendita. Segur que faran tremolar el Casal. Si els voleu conèixer
una mica més podeu fer una ullada al seu myspace (http://www.
myspace.com/thetrumpetsoffalopi)
Obi-C. De Masquefa arriba aquest Mc que farà sentir les seves
rimes. A ritme de hip hop farà sonar el seu ‘flow’ per aportar el
seu granet de sorra en la causa. Si voleu més informació podeu
visitar els seus myspaces: (http://www.facebook.com/pages/
Óbi-C/)
El Centre d’Esplai Giravolt també col·labora en el Festival
‘Música contra la SIDA’. El grup de joves de l’Esplai
s’encarregarà del servei de barra del concert. En aquest petit bar
s’hi podran trobar cocktails sense alcohol, refrescos i menjar. A
més seran els encarregats de la decoració de la sala.
Però no només hi haurà música. Durant tota la tarda, al corraló
de la Rojo tindrem futbolins i billar. I el guanyador del Concurs
de graffiti organitzat pel Casal de Joves hi farà un dels seus
treballs en directe.

CASAL de JOVES. L’AGENDA de desembre
Divendres 2 de desembre
Xerrada ‘Sexualitat i
prevenció’
A les 18h al Casal de Joves
Dissabte 3 de desembre
Concert ‘Música contra
la SIDA’
A les 18:30h al Casal de Joves
Divendres 9 de desembre
Torneig de futbolí

Nadal
A les 18h
Dissabte 17 de desembre
Reunió per preparar
la comparsa Jove del
Carnestoltes 2012
A les 18h.
Divendres 30 de desembre
‘Nadal Jove’. Tallers i
activitats diverses.
A partir de les 17h.

Divendres16 de desembre
Taller de postals de

Xerrada ‘SEXUALITAT I PREVENCIÓ’
El divendres 2 de desembre, a les 18h, al Casal de Joves,
es farà una xerrada sobre sexualitat i prevenció. Ens

visitarà una infermera especialista en temes de prevenció i
sexualitat amb adolescents. Ens posarà al dia de les malalties
de transmissió sexual i contestarà els nostres dubtes i
preguntes.

Desembre ‘11

CULTURA
I FESTES
CAFÈS AMB
HISTÒRIA
‘La Maçoneria’
1 sessió
Dissabte 3 de desembre
De 17 a 18.30h
A la Biblioteca (Recinte
Rogelio Rojo)
‘La Maçoneria’
2a sessió
Divendres 23 de desembre
De 17 a 18.30h
A la Biblioteca (Recinte
Rogelio Rojo)
BALL POPULAR
Amb el Grup Choffers
Diumenge 11 de desembre
A les 17h
A la Sala Polivalent del
Recinte Rogelio Rojo
Entrada: donatiu per a la
Marató de TV3
QUART CAP DE
SETMANA SOLIDARI
Dissabte 17 de desembre
Marató de Donació de
Sang
Diumenge 18 de desembre
Marató de TV3
Dedicada al transplantament
d’òrgans i teixits
(Consulteu les pàgines 10 i 11)
L’ALZINAR
Anglès per a grans i petits
Arts plàstiques
Música
Ballet clàssic
Ball de bastons
Balls de saló
Body Form
Body Form suau

l’Agenda
Cant Coral
Dibuix Manga
Ioga
Taekwondo
Teatre
Tennis
Més informació:
93 772 68 61
www.amasquefa.com/alzinar

ESPORTS
CLUB CICLISTA
MASQUEFA
Sortides a les 08.30h
Recorreguts sense programar
(fora de temporada)
Sortides en BTT:
Els diumenges a les 08h a la
Plaça de l’Estació
CLUB DE TIR
ESPORTIU
11/desembre – 09.30h
Bench Rest
18/desembre – 09.30h
Tirada de Nadal
(Modalitat sorpresa)
CLUB PETANCA
MASQUEFA
Cada dissabte a les 17.30h
Campionat obert de petanca
A les instal·lacions de la
petanca a Masquefa.
CLUB BÀSQUET
MASQUEFA
03/desembre – 16h
Junior Masculí Nivell C
CLUB BASQUET
MASQUEFA – ODENA
CLUB BASQUET
03/desembre – 17.30h
Sots 21 B Masculí Nivell B
CLUB BASQUET
MASQUEFA B – ODENA
CLUB BASQUET
03/desembre – 19h

Sots 21 A Masculí Nivell A-2
CLUB BASQUET
MASQUEFA A – CB
CASTELLBISBAL

10/desembre – 11h
Prebenjamí Iniciació 10
CP MASQUEFA – CLUB
OLESA PATÍ

04/desembre – 09h
Mini Masculí
CLUB BASQUET
MASQUEFA_MIXTE – CB
OLESA B

10/desembre – 12h
Benjamí 16
CP MASQUEFA – HC PIERA
MATRINOX

04/desembre – 10.15h
Infantil Masculí Promoció
CLUB BASQUET
MASQUEFA – CB
ESPARREGUERA
04/desembre – 11.30h
Cadet Masculí Promoció
CLUB BASQUET
MASQUEFA – CB
MARTORELL SOLVIN B
17/desembre – 17.30h
Sots 21 B Masculí Nivell B
CLUB BASQUET
MASQUEFA B – ELS
MONJOS BC B
17/desembre – 16h
Sots 21 A Masculí Nivell A-2
CLUB BASQUET
MASQUEFA A – CB
MATADEPERA A
CLUB PATÍ
MASQUEFA
02/desembre – 21.45h
Sèniors 1a Catalana Grup A
CP MASQUEFA – SFERIC
TERRASSA
03/desembre – 10h
Prebenjamí 7
CP MASQUEFA – CLUB PATÍ
SITGES
03/desembre – 11h
Benjamí 7
CP MASQUEFA – CLUB PATÍ
SITGES
10/desembre – 10h
Prebenjamí Iniciació 8
CP MASQUEFA – SANT
JOSEP ST SADURNÍ

17/desembre – 20h
Sèniors 1a Catalana Grup A
CP MASQUEFA –
CAPELLADES CH
ESCOLA DE FUTBOL
BASE MASQUEFA
17/desembre – 11h
Aleví Grup 45 Quarta Divisió
ESCOLA F. BASE MASQUEFA
B – FUNDACIÓ PE ATLETIC
VILAFRANCA D
17/desembre – 12h
Benjamí 7 Grup 41 Tercera
Divisió
ESCOLA F. BASE MASQUEFA
A – PIERA AE B
17/desembre – 12h
Benjamí 7 Grup 42 Tercer
Divisió
ESCOLA F. BASE MASQUEFA
B – SANTA COLOMA
QUERALT UE B
F.C. MASQUEFA
03/desembre – 09.15h
Benjamí 7 Grup 42 Tercera
Divisió
MASQUEFA FC C– SAN
MAURO UD C
03/desembre – 09.15h
Aleví Grup 43 Quarta Divisió
MASQUEFA FC A –
HORTONENC FC A
03/desembre – 10.30h
Prebenjamí 7 Grup 45
MASQUEFA FC A –
CARME CE A

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 novembre i podria haver-se modificat.

MASQUEFA

03/desembre – 10.30h
Benjamí 7 Grup 41 Tercera
Divisió
MASQUEFA FC A–
GELIDA CF B
03/desembre - 11.30h
Aleví Grup 35 Quarta Divisió
MASQUEFA FC C –
CORBERA CF B
03/desembre - 11.30h
Femení Infantil Aleví Segona
Divisió Grup 1
MASQUEFA FC A –
SUBURENSE CF A
03/desembre – 13h
Infantil Grup 39 Tercera
Divisió
MASQUEFA FC A – BASE
ESPIRALL LES CLOTES CF B
03/desembre – 18.30h
Juvenil Grup 31 Segona
Divisió

MASQUEFA FC A –
FATIMA FC A
04/desembre – 09.15h
Prebenjamí 7 Grup 44
MASQUEFA FC C –
IGUALADA CF C
04/desembre – 09.15h
Aleví Grup 45 Quarta Divisió
MASQUEFA FC B–
IGUALADA CF F
04/desembre – 10.30h
Prebenjamí 7 Grup 43
MASQUEFA FC B –
VILANOVA I LA GELTRÚ CF A
04/desembre – 10.30h
Benjamí 7 Grup 43 Tercera
Divisió
MASQUEFA FC B – BASE
VILANOVA LA GELTRU FP
UE B
04/desembre – 12h
Quarta Catalana Grup 7

MASQUEFA FC A –
LA PAZ CF A
04/desembre – 14h
Femení Segona Divisió Grup 1
MASQUEFA FC A –
VILANOVA GELTRU CF A
04/desembre – 17h
Cadet Grup 31 Segona
Divisió
MASQUEFA FC A –
VILANOVA CAMÍ CF A
10/desembre – 16.30h
38è Campionat de Catalunya
Futbol Veterà _ 3a Divisió
FC MASQUEFA – V. MOLÍ
VELL
FUTBOL SALA GRUP
TDE ESPARDENYA
MASQUEFA
03/desembre – 12h
Territorial Catalana Grup 3
CFS GAMPER SPORT A –

batega
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FRIGICOLL CD A
MASQUEFA TENNIS
TAULA CLUB
04/desembre – 11h
MASQUEFA TTC – CATT
SANT CELONI
CLUB
EXCURSIONISTA
ANOIA
Dissabte 17 de desembre
Trekking per
Montserrat: Miranda de
Santa Magdalena (1132m) –
l’Albarda Castellana (1177m)
– Sant Jeroni (1237m)
Per a més informació, dirigiuvos al Club Excursionista
Anoia, els divendres de 19
a 21h, al 93.772.67.20., o al
carrer Crehueta, 33. També
podeu escriure a
ceanoia@hotmail.com

MASQUEFA
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

Com era Masquefa al S. XIX? (II)
El Doctor González Balaguer, en el
primer capítol del seu estudi mèdictopogràfic de la Vila de Masquefa
de l’any 1885, fa una molt pèssima
valoració de la higiene pública a la
nostra vila, descrivint les condicions
higièniques i saludables dels edificis
destinats a l’escolarització dels nens
i nenes i del lloc de culte ( capella del
Roser). També recomana construir un
nou cementiri perquè les dimensions
del cementiri vell són molt reduïdes
i poden ser un focus d'infeccions.
A més, l’escorxador municipal és
objecte de les seves crítiques perquè
no disposa de la ventilació adequada.
De la Casa Consistorial de l’època
( casa situada actualment al Carrer
Major 67) en destaca un gran saló
capitular de 8 metres de llarg i 4
d’ample i la necessitat de fer reformes.
Per acabar de donar una idea de la
higiene pública de la Masquefa de
l’època, segons el doctor González
i Balaguer, “...bastará que diga que
chorros de aguas sucias y balsas
destinadas a lavaderos rodean la
población, de que el sistema de cloacas
existente deja mucho que desear y
que el alumbrado público no se conoce
en esta villa...“. Tot i això, diu que
Masquefa és un poble més ric del que
pot semblar, amb quatre tavernes,
tres carnisseries, tres sastres, quatre
fusters i d’altres oficis.
En el segon dels capítols el doctor
González i Balaguer fa una bona
descripció de la composició del
terreny, de caràcter argilós. De les
fonts de Masquefa ens diu que no
existeixen en el casc urbà i que els

masquefins utilitzen com a beguda
i ús domèstic l’aigua de la pluja que
recullen les seves cisternes. Destaca
un pou d’aigua propietat de la
casa de Can Massana i dues fonts
situades al nord, probablement les
desaparegudes Font dels Degotalls i
Font del Nas Curt.
La principal virtut de Masquefa,
segons el doctor, és la seva atmosfera
rica en oxigen: la situació topogràfica
del poble entre dos turons d’est a

treballar amb els peus descalçats. El
reumatisme també era la causa d’un
gran nombre d’avortaments entre les
dones embarassades. Altre afeccions
eren la càries, producte de l’excés en
el consum de sardines.
El doctor finalitza el seu treball fent
unes recomanacions higièniques,
inclou un plànol del poble i dues
interessants taules sobre naixements
i defuncions entre els anys 1876 i
1885 i les malalties esdevingudes
entre 1884 i 1885.
L’estudi que va fer el doctor Domènec
González i Balaguer ara fa 126 anys
ens ajuda sens dubte a conèixer millor
la vida i costums dels masquefins
del segle XIX. La seva aportació a
la història de Masquefa mereix que
tornem a recuperar aquest article
publicat al 2004.
Xavier Pérez Fornés

La medicina al S.XIX
lainfermeria.wordpress.com

oest fa possible la protecció del poble
respecte a malalties infeccioses. El seu
clima convidava a estiuejar a persones
que procedien de Barcelona, sobretot
en temps de verema, ja que la vinya
era el cultiu per excel·lència.
Pel que fa a l’alimentació de l'època
destaca el plat més habitual i favorit a
la taula dels masquefins, que consistia
en llegums i la sardina salada.
En el tercer i últim dels capítols,
el doctor González i Balaguer
conclou especificant les malalties
més freqüents a Masquefa, com ara
el reumatisme, produït pel terreny
argilós i pel costum dels pagesos de

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
González i Balaguer (1859- 1909)’.
Un tomb. Abril 2004
González Balaguer, D.’Estudio Médicotopográfico 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.

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

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

núm.
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NOM: Associació de la Gent Gran de Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 2010
INTEGRANTS: La junta la composen 9 persones
Nº SOCIS: 420
CATEGORIA: Societat
ACTIVITAT: Acollir la gent gran de Masquefa i oferir-los un
espai de trobada. Organitzar activitats lúdiques, formatives i de
salut per a la gent gran.
adreça: Plaça Josep Maria Vila (plaça de l’Estació)
tel.: 93 772 50 07 e-mail: masquefagentgran@gmail.com

Associació de la Gent Gran de Masquefa:
quan ser actiu no té edat

L’Associació de la Gent Gran de Masquefa és una entitat molt jove. Va néixer el 2010 -recollint el
testimoni d’una associació anterior- amb uns nous estatuts més amplis per captar més associats. I la
jugada ha sortit rodona. Avui és una de les entitats amb més associats: 420, el seu màxim històric.
L’entitat la presideix Pepita Esteve, una gran coneixedora del que necessiten els avis i les àvies de
casa nostra. I és que la Pepita porta molt temps al peu del canó: durant setze anys va formar part de
la junta de l’anterior entitat, en dues ocasions també com a presidenta. A la junta l’acompanyen Joan
Mas (vicepresident), Maria Teresa Jiménez (secretària), Enri Pairet (segona secretària), Ramon Guàrdia
(tresorer), i els vocals Ramon Cunillera, Maria Cristina Navarro, Joaquim Sabi i Maria Rosa Tomàs. Es
reuneixen cada dijous per treballar per a l’entitat i atendre les propostes i suggeriments dels socis.
De feina no els en falta: l’Associació de la Gent Gran és una entitat molt activa. Periòdicament organitza
un ball amb berenar per als associats a la Sala Polivalent. També diverses excursions d’un dia. Aquest
2011 la gent gran ha gaudit de sortides lúdiques i culturals a l’Espluga de Francolí, Alcañíz, Cambrils i
Tavertet. A més, anualment organitza un dinar de pre-Nadal amb ball popular a la Polivalent. Aquest
any tindrà lloc el dia 11 de desembre. Amb aquesta activitat l’entitat se sumarà a la Marató de TV3, ja
que posarà guardioles per als donatius. Actualment el Casal acull, cada dijous a la tarda, un taller de la
memòria.
Al Casal d’Avis l’activitat tampoc no para. Diàriament s’hi organitzen jocs de taula, cada diumenge s’hi
fa una sessió de bingo, i cada dilluns classes de mitja. El dimecres rep la visita d’un callista. I el grup de
Puntaires hi fa la seva activitat cada dijous al matí. El Casal obre portes de dilluns a diumenge, de 10 del
matí a 1 del migdia, i de 4 a 8 de la tarda. Per a molts socis, “és una segona casa”. El local és un autèntic
punt de trobada on els avis i àvies la poden fer petar, llegir diaris, revistes i llibres, o veure el futbol per
la televisió mentre prenen cafè o algun refresc.
En definitiva, l’objectiu de l’associació “és acollir i donar escalfor i benestar” a la gent gran, a més
d’oferir-los un variat programa d’activitats lúdiques, socials, culturals i també formatives per fomentar
un envelliment actiu. L’entitat treballa ara per posar a l’abast dels associats noves activitats, com per
exemple teatre i playback, dues propostes de les quals es va poder gaudir en la Setmana de la Gent
Gran que organitza l’Ajuntament i que ara l’associació vol oferir regularment tot l’any.

“L’Associació de la Gent Gran és una de les entitats amb més
socis (420) i més actives de Masquefa; la junta treballa ara per
oferir als nostres avis i àvies més i millors activitats”

