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Escolta tot el que passa a Masquefa
Ràdio Masquefa estrena serveis informatius
telèfons d’interès

Ràdio Masquefa (100.5 F.M.) ha estrenat serveis informatius. Així, cada cap de setmana
s’emet un informatiu amb les principals notícies de la vila. L’espai de notícies el podeu
escoltar cada dissabte i cada diumenge, a les 10 del matí, les 2 del migdia i les 7 de la tarda.
A més, hi ha butlletins informatius cada hora, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit,
amb les informacions més destacades. Per a aquelles persones que no puguin escoltar-lo el
cap de setmana, l’informatiu setmanal es reemet entre setmana, de dilluns a divendres, a les
8 del vespre. En els informatius hi treballen Darío Muhi, Montse Moldes i Xavi Domènech.
Les entitats que ho desitgin poden fer arribar les seves informacions a noticies@masquefa.
net. Ara saber el que passa a Masquefa és tan fàcil com sintonitzar el dial 100.5 de la F.M.

Recomanacions
per al·lèrgies
al pol·len

Amb l’arribada de la primavera
les al·lèrgies es disparen. Si sou
sensibles al pol·len seguiu aquestes
recomanacions:
Feu servir ulleres de sol
Viatgeu amb les finestres del
cotxe tancades
Disminuïu les activitats a l’aire

•
•
•
•
•

•

lliure
No estengueu la bugada a
l’exterior
No traieu la pols en sec,
amb draps o plomalls. Feuho amb un drap humit o amb
una aspiradora. No feu servir
escombres perquè aixequen

pols.
Renteu la roba de llit amb
aigua calenta una vegada a la
setmana. És recomanable que
sigui de teixits sintètics que
no continguin llana, cotó o
plomes.

Participa dels
assumptes
municipals

L’Ajuntament
aposta
per
fomentar la participació vilatana
en els assumptes municipals.
Des del Consistori pretenem
desenvolupar
el
Pla
de
Participació Ciutadana i difondre
el Reglament de Participació.
En cada número de la revista
inclourem un dels articles.
Article 15. Els mitjans d’informació
locals. Punt 1. L’Ajuntament de
Masquefa promourà i mantindrà
l’edició de publicacions escrites
o digitals per tal de transmetre
la informació a la ciutadania i
facilitarà la mes àmplia difusió
per tot el municipi. Es procurarà
especialment donar a conèixer
els projectes i actuacions
d’interès municipal, els períodes
d’informació pública i l’agenda
d’activitats.
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ACTUALITAT

CUIDA MASQUEFA, és teva!
L’ORDENANÇA CÍVICA POSA LES REGLES
PER VIURE I CONVIURE EN UNA MASQUEFA
ACOLLIDORA I NETA
L’Ordenança Cívica de Convivència Vilatana i Via Pública de l’Ajuntament
també posa fre a la producció de sorolls de tot tipus que puguin destorbar
els vilatans i vilatanes i alterar la seva tranquil·litat. La normativa tipifica
les diverses infraccions que es poden cometre en matèria de sorolls, les
quals són sancionades amb multes de fins a 400 euros, sense perjudici que
es pugui imposar una multa superior per determinació legal. L’ordenança
regula els sorolls tant a les llars com a la via pública. L’objectiu és que
tots puguem viure en una Masquefa agradable i acollidora.
ÎÎ Sorolls domèstics
Tots els ciutadans estan obligats
a respectar el descans dels veïns i
a evitar la producció de sorolls a
les llars que alterin la convivència
entre els vilatans i vilatanes.



ÎÎ Activitats industrials i
comercials
L’emissió de sorolls i vibracions
derivats
de
l’exercici
de
la indústria i les activitats
professionals i comercials no pot
sobrepassar els nivells màxims
i els horaris establerts en la
corresponent llicència municipal
i en la legislació específica.

L’ordenança cívica tipifica tres tipus d’infraccions: lleus, greus i molt greus. Algunes de
les infraccions que recull l’ordenança són:
•

ÎÎ Sistemes d’alarma
Els ciutadans i responsables
d’empreses o comerços que
tinguin
instal·lats
sistemes
d’alarmes queden obligats a
informar-ne la Policia Local
perquè figurin en el registre
municipal d’alarmes.

•
•

•

ÎÎ Via pública
Les festes, revetlles i d’altres
manifestacions populars han de
comunicar-se a l’Ajuntament
perquè pugui disposar les
mesures oportunes.
ÎÎ Circulació de vehicles
Els vehicles han d’anar equipats
amb un silenciador adequat, a
fi d’evitar un excés de soroll o
sorolls estranys i molestos.



INFRACCIONS LLEUS, GREUS I MOLT GREUS

•
•
•
•
•
•

Cantar o parlar en un to excessivament alt a l’interior dels domicilis particulars i
a les escales, patis i qualsevol espai d’ús comunitari dels habitatges, des de les 10
de la nit fins a les 7 del matí
Tancar portes i finestres estrepitosament, especialment entre les 10 de la nit i les
7 del matí
Fer reparacions materials o mecàniques de caràcter domèstic, canvi de mobles,
aparells electrodomèstics o altres situacions que produeixin sorolls molestos
entre les 10 de la nit i les 7 del matí, els dies feiners, i entre les 10 de la nit i les 10
del matí els dies festius
Fer treballs de reparació o obres de millora a l’interior d’habitatges que produeixin
soroll abans de les 7 del mati, en dies feiners, i de les 10 en dies festius, i/o acabant
després de les 8 del vespre
Deixar, de les 10 de la nit a les 7 del matí, als patis, terrasses, galeries i balcons o
altres espais animals que amb els seus sorolls, crits o cants destorbin el descans
dels veïns
Alterar la tranquil·litat pública amb escàndols, aldarulls o sorolls molestos
Fer festes, revetlles i d’altres formes de manifestació popular sense la preceptiva
autorització
Utilitzar clàxons, senyals acústics o alarmes activades fora dels casos
d’emergència
Els sorolls originats per acceleracions brusques i estridents
Que els vehicles portin els aparells de música amb un volum que se senti a
l’exterior del vehicle, tant amb les finestres obertes com tancades
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Fira Futur es consolida amb més de 500 visitants

La segona edició de Fira Futur i la Setmana de l’Escola a la Feina
van tornar a ser un èxit. Unes 500 persones van visitar la fira, un
centenar més que el 2007. Una de les novetats més destacades
van ser les visites de gairebé 200 alumnes d’instituts de
Masquefa, Igualada i Martorell, que van permetre als estudiants
rebre àmplia informació i ser atesos de manera personalitzada.
Fira Futur, que també es va obrir a tots els joves en general i als
seus familiars, va comptar amb la presència d’una quinzena de
centres de formació diversa. Deu centres més van informar de
la seva oferta mitjançant el punt d’informació.
Durant la Setmana de l’Escola a la Feina es van fer diverses
activitats en l’àmbit de la informació i l’orientació. Destaquen

Una fira de referència.

especialment les jornades de portes obertes que van tenir lloc
a les escoles Font del Roure, El Turó, l’Escola Bressol i l’Espai de
Joc, coincidint amb el període de preinscripcions, i al centre de
recursos tecnològics Masquef@ula.
La Setmana de l’Escola a la Feina i Fira Futur són dues
iniciatives del Pla Local de Transició Escola-Treball, impulsat per
l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Anoia. El
pla pretén millorar l’èxit escolar i la qualificació i el nivell de
la formació perquè cada vegada més masquefins i masquefines
tinguin estudis mitjans o superiors, i afavorir la inserció social i
laboral dels joves del municipi.

En aquesta segona edició també es va incrementar el nombre de professionals d’arreu
de Catalunya que hi van assistir. Fira Futur comença a ser un referent en l’àmbit de l’orientació. L’acte inaugural va comptar amb
la presència de la directora adjunta dels Serveis Territorials d’Educació de la Generalitat, Montserrat Fenés, el gerent de l’Àrea
d’Educació de la Diputació, Jordi Plana, i l’alcalde de Masquefa i president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete.

La Beguda estrena escola
La Beguda ha estrenat la nova escola Francesc Mata i Sanghés.
El nou centre va entrar en funcionament el 14 d’abril, després
que s’hi traslladessin els 75 alumnes de l’escola. El nou centre
ha permès als professors i escolars disposar d’unes instal·lacions
modernes i adequades a les seves necessitats. L’escola, d’una
línia educativa, s’estructura en planta baixa i planta primera. La
planta baixa disposa de biblioteca, menjador i cuina, sala per als
professors, tres aules per als alumnes de P3, P4 i P5, una aula de
psicomotricitat, secretaria, consergeria i diversos despatxos. A la
planta primera hi ha 6 aules -una per a cada curs de primària-, una
aula de plàstica, una d’informàtica i una altra de música.També s’hi
han habilitat unes altres dues aules per a desdoblament. A més, el
nou centre té una pista poliesportiva a l’aire lliure i una sala d’usos
múltiples, com ara gimnàs o sala d’actes.

Més de 500 persones visiten
les noves instal·lacions
El diumenge 13 d’abril es va fer una jornada de portes obertes
a la nova escola que va comptar amb l’assistència de més de
500 persones, entre alumnes, familiars, docents, exestudiants,
exprofessors i veïns i veïnes de La Beguda.

MASQUEFA

batega

5

NOTÍCIES

Del 15 al 18 de maig
FESTA DE SANT ISIDRE
Masquefa viurà del 15 al 18 de maig la Festa Major Petita
o Festa de Sant Isidre, patró de la vila. Aquest any la
celebració l’organitza una comissió integrada per diverses
entitats, amb la col·laboració de l’Ajuntament
La iniciativa de constituir aquesta comissió de voluntaris va sorgir
de les regidories de Cultura i Participació Ciutadana, les quals
van fer una crida a les entitats per animar-les a formar-ne part.
Des de 1976 i fins al 2001 la Festa de Sant Isidre la va organitzar
una comissió independent de joves, però finalment la celebració
es va deixar a mans de l’Ajuntament. Ara el Consistori ha volgut
recuperar aquesta comissió.
Les Faves d'Argent, per elecció popular
Una de les novetats que la comissió ha introduït a la festa d’aquest
any és que les persones i entitats distingides amb les Faves d’Argent
s’elegiran per votació popular. Aspiren a les Faves d’Argent tots
els masquefins i masquefines que hagin aportat a títol personal o
per mitjà d’alguna associació, el seu treball i empenta de forma
Dijous, 15 de maig
12.30 h – parròquia de Sant Pere
MISSA DE SANT ISIDRE
17.30 h – biblioteca
TALLER DE MÚSICA DIBUIXADA
a càrrec de Lluís Maria Bosch
19.30 h – parròquia de Sant Pere
REPIC DE CAMPANES – INICI FESTA
Divendres, 16 de maig
17.30 h – carrers de la vila
CERCAVILA + ESPECTACLE INFANTIL
“LA FARÀNDULA DE GUILLEM ROCA”
a càrrec de Cia Sapastre
21.30 h – plaça de l’Estació
SOPAR DE FAVES I LLIURAMENT DE
LES FAVES D’ARGENT
22.30 h – plaça de l’Estació
CONCERT pel Quartet Mr. Hot Pocket
(blues, soul, rock)
24.00 h – sala polivalent “La Fàbrica”, recinte
Rogelio Rojo
CONCERT DE VERSIONS amb K-Melot
Dissabte, 17 de maig
De 9.30 h a 13.00 h – plaça de l’Estació
TROBADA D’ESPLAIS
11 h- Sala d’Exposicions l’Espurna
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
ARTISTES LOCALS

altruista, voluntària
i
desinteressada
per millorar les
relacions
socials,
culturals, esportives
i col·lectives de
Masquefa.
Poden participar en
l’elecció tots els vilatans i vilatanes, sense límit d’edat. Fins al dia 7
de maig cada vilatà pot presentar dos candidats. Per fer la proposta
s’haurà d’omplir una butlleta que trobareu a l’Àrea de Serveis
Personals i a la biblioteca. Als participants se’ls lliurarà un tiquet
gratuït per al sopar de faves. La comissió examinarà les propostes
i escollirà els dos candidats que hagin estat més votats.

14 h – plaça de l’Estació
DINAR DE CARMANYOLA
18 h – carrers de la vila
CERCAVILA POPULAR
amb la Colla de Geganters i Grallers
i la Colla de Ball de Bastons de Masquefa
19.30 h – parròquia de Sant Pere
SOLEMNE EUCARISTIA EN HONOR
A SANT ISIDRE
La Coral l’Alzinar acompanyarà els cants
21.30 h - sala polivalent “La Fàbrica”, recinte
Rogelio Rojo
SOPAR POPULAR AMB
BOTIFARRADA
22 h – GRAN CORREFOC DE SANT
ISIDRE
amb la colla de Diables Pixafocs i Cagaespurnes
23 h - sala polivalent “La Fàbrica”, recinte
Rogelio Rojo
BALL DE FESTA MAJOR
amb l’orquestra El tren de la costa
i el tradicional ball de la Garlanda

13 h – plaça de l’Estació
SARDANES amb la Cobla
Ciutat de Manresa
17.30 h – plaça de l’Estació
ANIMACIÓ MUSICAL amb cançons i
danses
a càrrec de Toni Gímenez
18 h – Font del Roure
TROBADA DE PERCUSSIONISTES
I MALABARS
18.30 h – plaça de l’Estació
XOCOLATA DESFETA
19 h- plaça de l’Estació
HAVANERES I ROM CREMAT
amb els Pescadors de l’Escola i rom cremat
21 h – plaça de l’Estació
TRACA FINAL DE FESTA
a càrrec de la Colla de Diables Pixafocs i
Cagaespurnes

24 h – pista de l’Alzinar
CONCERT JOVE

ACTES ESPORTIUS
CAMPIONAT DE PETANCA
Diumenge 11 de maig al matí.
Instal·lacions de la Petanca de Masquefa.
Organitza: Club Petanca de Masquefa.

Diumenge, 18 de maig
De 9 h a 14 h – pels voltants de la vila
DUATLÓ DE LA VILA DE MASQUEFA
a càrrec del CEA.

COMPETICIÓ DE TIR AL PLAT
Dissabte 17 de maig a les 12.00 h.
Instal·lacions Camp de Tir de Masquefa
Organitza: Club de Tir de Masquefa
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El Mestre Mata torna
a emocionar Masquefa
Més de 300 persones van omplir, el 20 d’abril, la Sala Polivalent
per assistir a l’emotiu homenatge al músic, instrumentista i
director d’orquestres i corals Josep Mata, conegut com el
Mestre Mata. Durant l’acte es va presentar la biografia Josep
Mata i Balart, músic i ceramista, una publicació escrita pel
masquefí Jordi Tomàs i Elías i editada per l’Ajuntament que
recull la vida i obra d’una de les figures culturals més destacades
del municipi i la comarca.
Visiblement emocionat, el Mestre Mata va veure com la Sala
Polivalent s’omplia de components i excomponents de la
Coral l’Alzinar de Masquefa i l’Orquestra Triomfal d’Igualada,
així com d’altres formacions que també ha dirigit amb la seva
batuta. A més, nombrosos vilatans i vilatanes van seguir el
reconeixement. Presentat per Jaume Nonell, escriptor, estudiós
i promotor de la música de cobla, l’acte va repassar alguns
dels capítols clau de la trajectòria vital i artística del Mestre
Mata. Un dels moments més emotius es va produir quan el
Mestre Mata va pujar a l’escenari per regalar als assistents una
magistral actuació de piano, que va ser rebuda amb una ovació.
També va ser especialment aplaudida l’actuació de la Coral
l’Alzinar. La presentació de la biografia va comptar també amb
l’actuació del clarinetista Albert Tomàs i el pianista Àlvar Jaime.
En l’edició de la publicació hi han col·laborat l’Ajuntament de
Piera (localitat natal de Mata) i Caixa Sabadell.

Per Sant Jordi, llibres, roses i contes

La presentació d’aquesta biografia va ser un dels actes
organitzats amb motiu de Sant Jordi. A més, el dia 24 es va
fer, a la biblioteca, el contacontes “La llar de la lluna” i el taller
“La llegenda de Sant Jordi”, a càrrec d’Anna García. Com és
tradicional, la Diada de Sant Jordi les parades de llibres i roses
van tornar a instal·lar-se a Masquefa. Els centres educatius van
fer diverses activitats relacionades amb la festa i alguns van
treure també parades.

Els gegants van a l’escola
Els gegants de Masquefa, l’Isidre i la Magdalena, visiten els
centres educatius per donar a conèixer entre els més
menuts el món geganter. Es tracta d’una iniciativa de la Colla
de Geganters i Grallers de Masquefa que, amb el lema “Els
gegants van a l’escola”, pretén fomentar la interacció amb els
infants. L’ Isidre i la Magdalena ja van ser a l’escola CEIP El
Turó del 2 a l’11 d’abril, mentre que la setmana de Sant Isidre
visitaran l’Escola Bressol La Baldufa i la setmana següent seran
al CEIP Font del Roure.
A l’escola El Turó els infants van fer diverses activitats per
treballar el fet geganter. Dues integrants de la colla van explicar
als infants la història de l’ Isidre i la Magdalena. Els gegants van
estar acompanyats del Gegantó Willy i els capgrossos. També
es va posar música de gralla per recrear l’ambient geganter.

Els gegants va anar a l'escola El Turó acompanyats del gegantó i els capgrossos
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L'empresa CESPA es compromet a minimitzar
l’impacte ambiental de l’abocador de can Mata
L’Ajuntament de Masquefa i l’empresa
CESPA, que gestiona el dipòsit de residus
de can Mata, als Hostalets de Pierola, han
signat un conveni que estableix diverses
mesures per minimitzar l’impacte ambiental
d’aquesta instal·lació. L’empresa també es
compromet a executar i finançar projectes
de caràcter mediambiental a Masquefa. Els
projectes d’aquest any 2008 ascendiran a
860.000 euros.
CESPA crearà una barrera verda de
caràcter vegetal que servirà de pantalla del
perímetre del dipòsit i del futur Ecoparc 4
que es farà als Hostalets.Així es disminuirà
l’impacte visual des del terme de Masquefa
i s’aconseguirà una important millora
ambiental per al municipi.
A més, l’empresa finançarà la construcció
d’un nou parc i zona verda a Masquefa amb
300.000 euros.També pagarà, amb 202.000
euros, els treballs de descontaminació
que s’estan fent a les terres del recinte
de l’antiga Fàbrica Rogelio Rojo, les quals
presenten restes derivades de l’activitat
metal·lúrgica d’aquesta indústria.
Finalment, CESPA abonarà a l’Ajuntament
30 cèntims d’euro per cada tona entrada
a l’abocador, diners que es destinaran
a actuacions mediambientals. Es preveu
ingressar 360.000 euros aquest 2008.
Aquesta quantitat s’incrementarà amb
l’IPC durant els anys següents.
El conveni és fruit d’una llarga negociació
iniciada fa més de dos anys per l’anterior
equip de govern (PSC, ERC i Independents
per Masquefa) i que ara ha culminat

amb millores significatives. L’alcalde de
Masquefa, Xavier Boquete (CiU), afirma
que l’acord “suposa el reconeixement, per
primera vegada, dels greuges que durant

notablement l’impacte ambiental de
l’abocador. El conveni compta amb la
tutela de l’Agència de Residus de Catalunya
(ARC) de la Generalitat. En opinió de

L'empresa també invertirà 860.000 euros
en diversos projectes medioambientals a
Masquefa durant aquest mateix any 2008
tots aquests anys ha patit Masquefa, així
com l’evidència que el territori de l’entorn
també ha suportat molèsties”. El conveni
es va aprovar per unanimitat de tots els
grups de l’Ajuntament.
L’alcalde valora positivament les mesures
que emprendrà l’empresa i es mostra
convençut que serviran per reduir

Boquete, el vist-i-plau del Govern català
“és la millor garantia que es compliran les
mesures establertes”. L’Ajuntament, que té
representació a la Comissió de Seguiment
de l’abocador de can Mata i també a la
comissió que es crearà per a l’Ecoparc 4,
estarà permanentment amatent al correcte
funcionament d’aquestes instal·lacions.

L'Ajuntament de Masquefa rep quasi un milió d’euros
del PUOSC de la Generalitat per als anys 2008-2012
L’Ajuntament de Masquefa rebrà 924.552 euros del Pla
Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat per als
anys 2008-2012. El Consistori destinarà aquest paquet
d’ajudes del Govern català a finançar alguns dels principals
projectes del municipi. Així, es dedicaran 634.000 euros a la
urbanització dels carrers del barri de Montserrat, 230.000
euros a la segona fase de la nova Biblioteca Municipal que
es fa a la Rogelio Rojo i 60.000 euros a l’adequació de la

travessera de Masquefa a la Beguda Alta. Aquests 924.552
euros representen un increment de quasi el 80% respecte a
la quantitat que va rebre per als anys 2004-2007. Aleshores
van ser 536.000 euros.
Masquefa és una de les poblacions de l’Anoia que rebrà una
partida més gran del Pla Únic d’Obres i Serveis, pràcticament
igual que la concedida a la capital de l’Anoia. Dels 33 municipis
anoiencs, només Montbui, Igualada i Piera superen Masquefa.

ACTUALITAT

MASQUEFA

LA ‘NOVA’ PLAÇA DELS JOCS
L’Ajuntament ja ha començat les obres per urbanitzar el passatge
de la Ciutadella i la plaça dels Jocs, on s’està fent una nova pista
poliesportiva i una zona lúdica per als infants, a més d’una gran
àrea enjardinada pensada per al repòs i el descans. L’objectiu és
remodelar aquesta cèntrica plaça i guanyar una nova zona verda,
esportiva i d’oci per als masquefins i masquefines

batega
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La creació de
nous parcs i
zones verdes,
una prioritat

La creació de nous parcs i zones
verdes i el manteniment d’aquests
espais és una prioritat de l’actual
equip de govern de Masquefa. Així
l’Ajuntament ha fet nous parcs i
ha instal·lat nou mobiliari en els ja
existents. En algunes places també
ha col·locat taules de ping pong i
aparells de gimnàstica per fomentar
la pràctica esportiva entre els
vilatans i vilatanes.

La nova plaça dels Jocs es distribuirà en quatre zones molt ben
definides i interconnectades. La primera zona, amb façana al
carrer de la Concepció, acollirà una àrea enjardinada destinada
a jocs infantils. S’hi farà una gran esplanada envoltada d’arbres
i amb mobiliari lúdic, com ara gronxadors, seients de molles
i tobogans. També s’hi construirà una font i s’hi instal·laran
bancs i papereres.
El segon àmbit, al mig de la plaça, serà una zona esportiva
pavimentada apta per a una pista polivalent i amb les mesures
homologables (26 x 14 metres). Aquesta zona quedarà
separada de l’àrea infantil mitjançant unes grades.
La tercera zona s’enjardinarà i es destinarà especialment a la
gent gran. Es tractarà d’un espai pensat per al repòs, la lectura
o la conversa. S’hi podrà accedir des de la pista poliesportiva,

des del Passatge de la Ciutadella i des del Carrer de la Font
del Roure. Aquesta serà una àrea amb una gran densitat
d’arbres i jardineria. Comptarà amb un camí de llambordes
per als vianants. La quarta zona, on es farà un pipi can, es
construirà en una segona fase.
Els treballs de la primera fase de la remodelació de la Plaça
dels Jocs s’han adjudicat a l’empresa Hidraulica y Obras
SA per un import de gairebé 235.000 euros. L’Ajuntament
compta amb una subvenció de més de 136.000 euros del
Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya.
Amb aquesta subvenció i una aportació de l’Ajuntament es
finançarà gran part del projecte. Es preveu que els treballs
d’urbanització de la plaça dels Jocs i el passatge de la Ciutadella
estaran enllestits en el termini de tres mesos.

MÉS DE 6.400 M2

A més de la construcció d’un pipi can a la plaça dels Jocs,
la segona fase del projecte preveu també la urbanització
de la resta de carrers adjacents a la plaça, concretament
el carrer Concepció, el carrer de la Font del Roure, el
Camí de la Font del Roure i el passatge Magarola. En total
s’urbanitzarà una zona de més de 6.400 metres quadrats.

NOTÍCIES

LA ROGELIO ROJO,
Bé Cultural
d’Interès Local

La gent gran aprèn a fer
anar el telèfon mòbil
L’Ajuntament va organitzar una xerrada per ajudar la gent gran
a familiaritzar-se amb el telèfon mòbil. En la sessió, a càrrec de la
tècnica de Creu Roja Imma Sesàrria, els assistents van conèixer
les principals funcions que realitzen els mòbils i van formular les
seves consultes. Amb aquesta activitat, impulsada per la regidoria
de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, es vol fomentar
l’accés de la gent gran a una tecnologia cada cop més estesa.

Càlid homenatge a Joan Ibáñez
L’Ajuntament va retre un emotiu homenatge a Joan Ibáñez, durant
25 anys el conserge de l’escola El Turó, per reconèixer-li la seva
tasca i dedicació al centre educatiu. Ibáñez s’ha jubilat aquest any
2008, després de dues dècades i mitja treballant de conserge. A
l’acte van assistir-hi regidors de l’actual Consistori, exregidors
i nombrosos treballadors de l’Ajuntament. L’alcalde va lliurar-li
una ceràmica del Cementiri Vell, una placa commemorativa i una
aportació econòmica. Per la seva banda, Joan Ibáñez, visiblement
emocionat, va agraïr la col·laboració durant tots aquests anys de
l’Ajuntament, la direcció de l’escola i la brigada municipal.

Can Parellada estrena local social
El 20 d’abril es va inaugurar l’ampliació del local social de
Can Parellada, en un acte que va comptar amb la presència
de nombrosos propietaris i veïns d’aquesta urbanització,
així com també de les autoritats locals. Amb l’ampliació que
s’ha dut a terme, el local social de Can Parellada disposa ja
de gairebé 500 metres quadrats, distribuïts en tres plantes.
El local, que acull diversos serveis, guanya amb aquesta
ampliació un important espai per a les activitats que es duen
a terme a la urbanització.

MASQUEFA
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L’Ajuntament ha declarat Bé Cultural d’Interès Local l’edifici
de l’antiga fàbrica Rogelio Rojo. Amb aquesta designació es
protegeix i es reconeix el valor cultural d’un emblemàtic
edifici que forma part del patrimoni històric de Masquefa. La
Generalitat l’inclourà en el Catàleg del Patrimoni Cultural
Català. La Rogelio Rojo, una antiga indústria dedicada a la
metal·lúrgia, va marcar durant 70 anys les vides de diverses
generacions de masquefins i masquefines. La seva posada
en marxa, l’any 1922, va comportar la industrialització d’un
poble pagès des dels orígens. La Rogelio Rojo va tancar
portes a les acaballes del segle XX. L’Ajuntament va adquirir
aleshores el recinte industrial, on ha fet equipaments d’ús
social i cultural, com el centre tecnològic Masquef@ula, el
Punt d’Informació Juvenil Rojo Punt Jove i una Sala Polivalent
que ha esdevingut l’espai cultural de referència. A més, està
rehabilitant part d’aquesta antiga fàbrica per fer-hi la nova
Biblioteca Municipal i un nou centre tecnològic. L’edifici va
ser dissenyat per l’arquitecte Josep Danès i Torras, qui també
va treballar en el Santuari de Núria i l’estació del Cremallera,
i l’Església dels Àngels i la de Bonanova de Barcelona.

MASQUEFA
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Excel·lent debut del nou circuit
L’entitat Gas a Fons ha iniciat la sisena temporada amb la
celebració de la dotzena Cursa Social de 3 Hores de Resistència.
La cursa va ser tot un èxit, ja que hi va participar un total de 29
equips de Masquefa, l’Anoia i d’altres localitats catalanes, una de
les inscripcions més elevades dels últims temps. La disputa de
la cursa també va significar el bateig de la pista d’autocròs, que
ha estat remodelada per l’Ajuntament.Tots els pilots van valorar
molt positivament el comportament del nou circuit i van elogiarne les reformes. Les millores que s’han fet al circuit permetrà a
Masquefa acollir per primera vegada el Campionat de Catalunya
d’autocròs el 2008. Aquest campionat portarà fins a Masquefa
més d’un centenar d’equips.

NOTÍCIES

L’Espardenya, una mica més
a prop del somni de la Lliga
El Futbol Sala Espardenya ja és més a prop del títol de
la Lliga Nacional Catalana. Els masquefins s’han classificat
per a les semifinals i, per tant, són un dels quatre equips
que aspiren a guanyar-la. L’obtenció d’aquest títol donaria
al Futbol Sala Espardenya l’oportunitat de disputar una
competició europea per primera vegada en els seus disset
anys d’història.
L’equip de Masquefa s’ha classificat per a les semifinals de
la Lliga després d’haver quedat tercer en la fase regular i
d’haver superat al Guardiola de Berguedà en els vuitens de
final i el Vandellòs-Hospitalet en els quarts. L’enfrontament
amb el Vandellòs-Hospitalet va ser especialment èpic, ja
que l’Espardenya, que en l’anada havia caigut a casa per 2
gols a 6, va guanyar el partit de tornada a domicili per 1 a 6.
El sisè gol, que certificava el pas a les semifinals, va arribar
quan només quedava un minut i mig.

La Lliga d’Hivern, tot un èxit
La Lliga d’Hivern de Futbol Sala organitzada per la regidoria
d’Esports i el Futbol Sala Espardenya està resultant un èxit. La
competició es juga a la pista de l’Alzinar els dilluns i divendres
al vespre i ja porta més de 60 partits. La disputa de la Lliga
d’hivern ha suposat l’estrena i la recuperació de l’esperit
esportiu de la pista de l’Alzinar, després de les millores que
hi ha fet l’Ajuntament mitjançant un acord amb l’entitat.
Així, després de deu anys, la gent del poble que ja no està
federada i els afeccionats al futbol sala en general tornen a
tenir l’oportunitat de jugar en un lloc tan entranyable com
la pista de l’Alzinar. La gran participació que s’està registrant
demostra la necessitat que tenia Masquefa d’una lliga com
aquesta, que està a punt d’arribar als play-off.

Masquefa juga al volei platja
Amb l’objectiu de fomentar la pràctica esportiva entre
els vilatans i vilatanes, l’Ajuntament ha fet una pista
de volei sorra darrere de l’església. La iniciativa ha
estat molt ben acollida, ja que nombrosos masquefins i
masquefines, especialment infants i joves, s’hi reuneixen
regularment per practicar el voleibol. Tothom qui ho
vulgui pot fer ús d’aquesta nova instal·lació esportiva.

Maig 08

l’agenda

al

del

(Consulteu la pàgina 5)

FESTA DE
SANT ISIDRE

Biblioteca Municipal,
17.30h
Música dibuixada

CONTACONTES

SOPAR I BALL
amb el Trio de Gala
A les 21.30h a l’Envelat

diumenge

4
Amb l’actuació del
Duo Dia i Nit
A les 18h a la Sala
Polivalent
(Rogelio Rojo)

BALLS DE
DIUMENGE
PER A LA
GENT GRAN

Organitza: Societat
Recreativa Unió Begudenca,
amb la col·laboració
del Patronat Església
Immaculada Concepció

TEATRE
El Sopar dels idiotes
amb el grup de La Beguda
A les 18h a l’Envelat

Durant la missa es farà la
benedicció dels tortells

MISSA
A les 10h a l’Església
diumenge Immaculada Concepció

11

dissabte

10

FESTA DEL
ROSER DE LA
BEGUDA

dissabte

3

diumenge

25

divendres

30

dissabte

24

La Colla de Gegants i Grallers
de Masquefa representarà
l’Anoia en la Festa dels
20 anys dels Gegants de
Catalunya, a Miravet

SORTIDA DELS
GEGANTS

Eucaristia
A les 18.30h a la
Parròquia de Sant Pere
Processó pels carrers de
Masquefa amb els Gegants i
els Bastoners de Masquefa

CORPUS

El Grup de Lectura i
Cafès amb Història visiten
la Biblioteca de Catalunya
i el Museu Frederic Marès

SORTIDA A LA
BIBLIOTECA DE
CATALUNYA

Actuació de l’Escola Coral
de l’Orfeó Català
Sortida a les 17.30h

SORTIDA AL
PALAU DE LA
MÚSICA
dissabte

10

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

(93 772 68 61)

Cada dilluns, de 21h a 22h, a
la Sala Polivalent

Curs a càrrec de la Secció
Sardanista “El Progrés”
de Martorell
2 nivells: iniciació i
perfeccionament

SARDANES

Cursos
Imatge (the Gimp)
Del 20 de maig al 12 de
juny, al matí
Imatge (the Gimp)
Del 19 de maig a l’11 de
juny, a la tarda
Tallers
Dia 7: Programari lliure
Dia 14: Jclic
Dia 21: Cursos on line
Dia 28: Retoc d’imatge

CENTRE
TECNOLÒGIC
Masquef@ula

cursos

Concert amb Pau Riba,
Daniel Sáez i La increíble
história de Carles Carolina
De les 23h a les 04h a la
Fàbrica Rogelio Rojo

FESTIVAL
“OH! BLONG”

Cursos de l’Alzinar: ANGLÈS, BODY FORM I BODY FORM SUAU, DANSA JAZZ, DIBUIX MANGA, TAEKWONDO

15
18

dijous

15

3a sessió
31 de maig a les 17h
a la Biblioteca
Xerrada-debat
Llibertat, amnistia i Estatut
d’Autonomia.

2a sessió
17 de maig a les 17h
a la Biblioteca
Cine-forum.
Siete días de enero (1978).

1a sessió
10 de maig a les 17h
dissabtes a la Biblioteca
Xerrada-debat
Els moviments socials a la
transició

10
17
31

CAFÈS AMB
HISTÒRIA

cultura i festes

esports
CLUB PETANCA MASQUEFA
Dissabtes a les 17.30
Campionat obert
Torneig de Petanca de Sant Isidre
(veure pàgina 5)
CLUB PATÍ MASQUEFA
03/maig – 13h Copa Generalitat
Grup H Juvenil
CP MASQUEFA – HC APLPICAT
10/maig – 11h Copa Generalitat
Grup N Aleví
CP MASQUEFA – CP RIUDEBITLLES
10/maig – 13h Copa Generalitat Grup H Juvenil
CP MASQUEFA – HC MONTBUI
18/maig – 13h Copa Generalitat Grup H Juvenil
CP MASQUEFA – HF ST. JOSEP
24/maig – 11h Copa Generalitat Grup N Aleví
CP MASQUEFA – CP MOLLERUSSA B
24/maig – 12h Copa Generalitat Grup D Infantil
CP MASQUEFA – HC SENTMENAT
EEM BÀSQUET MASQUEFA
03/maig – 17.30h Grup 2 Sots 21
Masculí Nivell A-2
EEM MASQUEFA –
CASINO DEL CENTRE

24/maig – 16h Grup 1
Cadet Masculí F. Regular C-2
EEM MASQUEFA – CB CASTELLET B
FUTBOL
03/maig – 10.15h Grup 32 Aleví
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
VILANOVA GELTRU CF B
03/maig – 12h Grup 15 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
LA POBLA DE CLARAMUNT CF

17/maig – 12h Grup 31 Benjamí 7 A
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
HORTONENC FC A

17/maig – 13h Grup 17 Prebenjamí B
ESCOLA F.BASE MASQUEFA B –
ESCOLA F. PRAT BLAUGRANA A

18/maig – 12h Grup 12 Segona Territorial
MASQUEFA FC A – VISTA ALEGRE A

24/maig – 10h Grup 30 Benjamí 7 B
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – PIERA AE

24/maig – 10.15h Grup 27 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
VILANOVA GELTRU B

25/maig - 18h Grup 30 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
CAPELLADES C.F A

03/maig – 12h Grup 31 Benjamí 7 A
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
LA POBLA DE CLARAMUNT CF
03/maig – 13h Grup 17 Prebenjamí B
ESCOLA F.BASE MASQUEFA B – EFO 87 A

CLUB EXCURSIONISTA ANOIA

18/maig – 8h – 84 Km
(Sant Sadurní, Els Cassots, Avinyonet, Olesa de
Bonesvalls, Avinyonet, Sant Pau d’Ordal, L’Avern,
Sant Sadurní, El Bedorc, Piera i Masquefa)

11/maig – 8h – 75 Km
(Piera,Vallbona, Capellades, Igualada, Òdena,
Capellades,Vallbona, Piera, El Bedorc, Piera i
Masquefa)

04/maig – 8h – 75 Km
(Piera, El Bedorc,
Sant Sadurní, Sant Pau d’Ordal,
L’Ordal, Sant Cugat de Sesgarrigues,
Sant Sadurní i Masquefa)

CLUB CICLISTA MASQUEFA

Duatló de Sant Isidre
(veure pàgina 5)

Cicle “Caminant per Montserrat”
Les Agulles
4 de maig, a les 7h, al local del CEA

04/maig – 12h Grup 12 Segona Territorial
MASQUEFA A – SANT PERE MOLANTA, A
10/maig – 10.15h Grup 27 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – FATIMA FC
10/maig – 12h Grup 30 Benjamí 7 B
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – ANOIA CE B
10/maig – 18.30h Grup 11 Tercera Territorial
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – OLIVELLA CE A
11/maig - 12h Grup 30 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
SAN MAURO UD B

17/maig – 10.15h Grup 32 Aleví
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – VILANOVA
DEL CAMÍ CF A

11/maig – 19.15h Grup 7 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – HRISTO
STOITCHKOV CF A

10/maig – 16h Grup 1 Cadet Masculí F. Regular C-2
EEM MASQUEFA – CB CORBERA B

17/maig – 12h Grup 15 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – PIERA AE A

03/maig – 19h Grup 3 Junior Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – BASQUET EC PIERA

17/maig – 19h Grup 3 Junior Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – CB LA MERCE

Exposició de motos de tots els estils
Estands: roba motorista, tatoos, piercing...
Esmorzar gratuït (barbacoa motard)
Exhibició de ball en línia “country”
Ruta “barítima” i “picoteo”
Jocs
Mostra fotogràfica i vídeo
Show bike
Música en directe
Concursos i trofeus
Streeptease

.

31/maig – De 10h a 22h
Fàbrica Rogelio Rojo

V FESTA DE LA MOTO

24/maig – 17h – Sala Polivalent
Competició per a
principiants masculins
Premis per a tots els participants
Exhibició de dansa del ventre, fitness i batuka
Inscripcions fins al 19 de maig (93 772 52 95)

GYM BONAVISTA
Interclubs de fisioculturisme

18/maig – 9.30h
Pistola pneumàtica

11/maig – 9.30h
Campionat de Catalunya, 1a fase
Pistola Foc Central
(Inscripció prèvia)

04/maig – 9.30h
Pistola stàndar

CLUB DE TIR ESPORTIU

25/maig – 8h – 82 Km
(Piera, Capellades, Sant Pere Sacarrera, Mediona,
La Llacuna, Miralles, Carme, La Pobla,Vallbona
Piera i Masquefa)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrada gratuïta

MASQUEFA
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NOTÍCIES

S’aprofiten les aigües freàtiques
per regar els parcs i jardins
Davant l’amenaça de sequera que afecta Catalunya,
l’Ajuntament està aprofitant les aigües freàtiques del subsòl
del municipi per regar els parcs i jardins i, així, estalviar aigua
potable. També està reaprofitant per al reg l’aigua que durant
tot l’any ha estat a la piscina de l’Alzinar. Per poder regar
els parcs i jardins amb aigua reaprofitada el Consistori ha
contractat el servei d’un vehicle-cisterna.
Aquest estiu la piscina de l’Alzinar s’omplirà amb aigua dels
pous municipals que s’han recuperat i que es trobaven en desús
des del fort aiguat del 2001. Concretament s’han recuperat sis
pous, els quals aportaran, en conjunt, uns 1.000 metres cúbics
diaris d’aigua de mitjana. Aquesta xifra representa el 40%
del volum total subministrat anualment a Masquefa. L’aigua
procedent dels pous se suma a l’aigua que la companyia Aigües
Ter-Llobregat subministra a la xarxa municipal.

CAFÈS AMB
HISTÒRIA
El nou origen
d’una vella capella
La capella del Roser ha estat present
en la vida social de Masquefa des de fa
ara ja més de quatre segles. Estava situada al pas de l’antic Camí
Ral, on a l’època medieval un grapat de cases es van consolidar
com a vila. Per mitjà de la documentació que fa referència a la
capella, constatem que la seva funcionalitat va anar més enllà
del fet estrictament religiós. Va servir com a lloc de trobada o
seu de reunions polítiques, com ara la que tingué lloc al 1645
per pactar la contribució de la vila per defensar el Principat a la
Guerra dels Segadors.
Fins fa poc més d’un any pensàvem que la data de construcció de
la capella fou el 1622, tal com es desprèn de la visita pastoral que
va fer el Bisbe de Barcelona Bernat Ximenez Cascante al 1728.
Però el bisbe s’equivocava, ja que al speculum de l’Arxiu Diocesà
de Barcelona, concretament al foli 879, trobem l’evidència que la
capella fou fundada pel prevere Joan Bernich, beneficiat de Santa
Maria del Mar i del qual fins ara no en coneixíem ni el nom, amb
data 9 de setembre de 1602.

Dani Garcia
Historiador i coordinador de l’activitat Cafès amb Història.

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.

TEIXIT ASSOCIATIU

4

NOM: Futbol Sala Espardenya Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 1991
CATEGORIA: Esports
INTEGRANTS: 17
SOCIS: 50
Adreça: can Mata, núm. 2
tel.: 93 772 64 90
mail: mapeboz@hotmail.com
web: www.amasquefa.com/fsespardenya

Futbol Sala Espardenya: de la colla
d’amics al club de Divisió d’Honor

La història del Futbol Sala Espardenya és la història d’un grup d’amics. D’una colla que compartia festes i
hobbies i que l’estiu del 1991, per evitar l’avorriment, va fundar un equip de futbol sala per jugar partits
de costellada. Avui, disset anys després, l’Espardenya competeix en la màxima categoria catalana. Això sí,
tot i que ha augmentat el grau d’exigència, els seus components es mantenen fidels als orígens: continuen
jugant a futbol sala per divertir-se. I es diverteixen entre amics. Perquè l’Espardenya continua sent, per
damunt de tot, una pinya.
Amb el decurs dels anys bona part de la colla de l’any 91 ha hagut de penjar les botes. Encara continuen,
però, quatre de les cares que el 1992 van disputar els primers trofeus oficials amb l’Espardenya.
Són Ivan Fraile, José García i José Mª Merchán (tots tres segueixen damunt la pista), així com Álvaro
Pérez, qui després d’haver estat jugador i entrenador és avui el president de l’entitat, juntament amb
Fraile. Merchán compagina ara la porteria amb la banqueta. A més d’aquests quatre incombustibles,
l’Espardenya l’integren els futbolistes Jordi Torra, Daniel Alcalá, Cristian Fraile, Juanjo Pomares, Jordi
Bautista, Josep Fuster, Jonathan Moya, Rafa García, Carlos Sábado i Francis García. Jordi Pérez n’és el
delegat. En aquestes quasi dues dècades el Futbol Sala Espardenya n’ha vist de tots colors. Actualment
gaudeix d’un moment especialment dolç, amb l’ascens a la màxima categoria catalana aconseguit la
temporada passada i l’excel·lent paper que està protagonitzant en el primer any en la competitiva
Divisió d’Honor Nacional. L’Espardenya també ha vist reconeguda la seva extraordinària trajectòria per
la convocatòria amb la selecció de Catalunya dels jugadors Jordi Torra, Rafa García i Juanjo Pomares, que
han defensat la samarreta catalana en l’últim Campionat d’Europa de Seleccions Nacionals. Però en el
camí de l’Espardenya no tot han estat flors i violes. Complicats van ser els anys 94 i 95, quan l’equip va
patir nombroses baixes després de la decepció que havia suposat perdre la Superbowl. O les dues finals
de les 24 Hores de Masquefa perdudes el anys 97 i 98, tot i que un any després l’equip es proclamaria
campió. El bon rotllo entre els integrants ha estat clau per superar les adversitats. L’Espardenya, constituït
oficialment com a club l’any 2000, l’integren avui quinze masquefins i dos pierencs.Tots suen la samarreta
de valent, encara que no en veuen ni un duro. El que importa és divertir-se. I divertir-se entre amics.

L’equip, que juga a la màxima categoria catalana, està
completant una meritòria actuació en la seva primera
temporada a la Divisió d’Honor Nacional

