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L’Ajuntament ha posat en funcionament la seu electrònica 
o oficina virtual, que us permet fer tràmits davant 
l’Administració de forma telemàtica. D’aquesta manera 
podeu interactuar amb l’Ajuntament les 24 hores del dia 

els 365 dies de l’any, i fer les gestions sense haver-vos de desplaçar físicament i sense fer cues. 
Mitjançant la seu electrònica podeu enviar instàncies, queixes i suggeriments des de casa, i també 
podeu consultar, sempre que prèviament autoritzeu l’Ajuntament, les notificacions que us adreça 
en resposta a les vostres consultes i, així, contribuir a estalviar paper.
Per utilitzar la seu electrònica cal que us connecteu a la pàgina web de l’Ajuntament  
(www.masquefa.cat), on trobareu la corresponent icona. Serà necessari que us identifiqueu 
amb un certificat digital. Per exemple, l’idCAT, que podeu obtenir mitjançant la mateixa seu 
electrònica i validar-lo posteriorment al CTC (a l’avinguda Catalunya, 60). L’idCAT l’obtindreu 
quan cliqueu per fer els tràmits ‘Instància genèrica’ o ‘Queixes i suggeriments’. Un cop tingueu 
el certificat i el valideu, ja us podreu relacionar telemàticament amb qualsevol administració. 
També podeu identificar-vos amb altres certificats digitals reconeguts per l’Agència Catalana de 
Certificació (CatCERT) o bé amb el DNI electrònic.
L’oficina virtual està inicialment en fase de proves i per això us demanem comprensió si, en un 
moment donat, no funciona del tot correctament. Us animen a descobrir-la. En cas d’alguna 
incidència podeu trucar a l’Ajuntament (93 772 50 30) de dilluns a divendres, de 10 a 12, i 
preguntar per Olga Garriga.
La seu electrònica no ha tingut cap cost econòmic per a l’Ajuntament, ja que l’ha confeccionat 
gratuïtament el Consorci Administració Oberta de Catalunya. L’Ajuntament va sol·licitar al 
setembre del 2010 ser inclòs en un programa pilot del Consorci AOC i Masquefa va ser un dels 
15 municipis de tot Catalunya escollits.
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SABÍEU QUE...

telèfons d’interès

AJUNTAMENT 93 772 50 30
Àrea Serveis Personals         93 772 50 30
Atenció al consumidor 93 772 50 30
Biblioteca 93 772 78 73
Buidatge fosses sèptiques 900 900 084
Casal de Joves 93 772 85 21
Centre de Dia 93 772 79 90
CTC 93 772 78 28
Deixalleria/Recollida voluminosos 93 708 60 96
Masquef@ula  93 772 58 23
Policia Local 93 772 60 25
Protecció Civil 670 06 07 18
Ràdio Masquefa 93 772 67 94
ALZINAR   93 772 68 61
AMBULATORI (Masquefa)      93 772 64 34
AMBULATORI (La Beguda) 93 772 52 62
AMBULATORI (Martorell)       93 775 51 03
AMBULÀNCIA 061
ANAIGUA                            93 772 75 32
BOMBERS                                         085
BUTANO (Martorell)             93 775 18 87
CASAL D’AVIS 93 772 50 07
CDIAP APINAS 93 772 54 54
CONSELL COMARCAL   93 805 15 85
CORREUS       93 775 92 67
CRARC 93 772 63 96
ENDESA  avaries i incidències: 800 760 706
EQUIP D'ATENCIÓ 
A LA DONA 636 365 631

ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL LA BALDUFA 93 772 50 11

ESCOLA EL TURÓ 93 772 51 75
ESCOLA FONT DEL ROURE 93 772 74 32
ESCOLA MASQUEFA II 93 772 66 48

ESCOLA VINYES VERDES 93 772 76 27
ESPAI FAMILIAR (EBM La Baldufa) 93 772 50 11
FARMÀCIA                               93 772 53 01
FERROCARRILS 
CATALANS 93 205 15 15

GUARDIA CIVIL 062
HISENDA (Igualada) 93 804 65 61
HISPANO IGUALADINA             93 804 44 51
HOSPITAL (Martorell) 93 774 20 20
INEM (Martorell) 93 775 10 62
INFORMACIÓ GENERAL  012
JEFATURA TRÀNSIT (BCN)        93 298 65 00
JUTJAT DE PAU 93 772 57 57
LLAR INFANTS MUNICIPAL 
FRANCESC MATA I SANGHÉS 93 772 50 24

MASQUEFA TV  676 34 50 53
MOSSOS D'ESQUADRA 088
ORGT (Masquefa)                    93 775 92 55
ORGT (Piera)            93 776 07 56
PARRÒQUIA SANT PERE 93 772 52 26
POLIESPORTIU                         93 772 63 92
REGISTRE PROPIETAT 93 803 11 18
RENFE                                      902 24 02 02
SANITAT RESPON 902 11 14 44
SEGURETAT SOCIAL (Igualada) 93 804 62 62
SECCIÓ D'INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
TAXI 93 771 60 12                            
TAXI                                    600 542 614
TAXI 8 places i adaptat 648 659 009

L’AJUNTAMENT POSA EN MARXA L’OFICINA VIRTUAL

Quan anem a comprar

- Feu una llista de la compra 

pensant amb els menús que fareu al 

llarg de la setmana. 

- Presteu atenció a les indicacions 

sobre la caducitat del producte. 

Interpreteu correctament:

· Data de duració mínima 

(consumir preferentment 

abans de...): indica orientativament 

fins quan l’aliment manté sense alteració 

les seves propietats específiques, 

sempre que la conservació sigui 

l’adequada.
· Data de caducitat: indica el 

moment a partir del qual els aliments 

que es fan malbé ràpidament, ja no es 

poden consumir i s’han de retirar del 

punt de venda. 

A la nevera
- Programeu la nevera a la temperatura 

adequada (de +3  a +5 ºC).

- Col·loqueu la carn i el peix crus 

a la banda més freda de la nevera 

(acostuma a ser la zona inferior)

- Prioritzeu el consum d’allò que es 

faci malbé més aviat o sinó congeleu-

ho (es pot congelar gairebé tot)

- Guardeu els aliments que no 

necessiten estar dins la nevera en un 

lloc fresc, sec i fosc.

- No fiqueu a la nevera coses calentes 

o tèbies.
- Tapeu correctament les begudes amb 

gas.

A la cuina
- Calculeu bé la quantitat de menjar 

que cuineu fent servir mesuradors de 

volum o balances. 

- Si us sobra menjar, eviteu reescalfar-

lo moltes vegades.

- Aprofiteu les sobres per fer altres 

plats.

Idees per no malbaratar menjar
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ACTUALITAT

 Î S’eliminen les hores extraordinàries del personal municipal i 
es mantenen tots els llocs de treball

 Î Els contractes de personal que es renoven inclouen nous 
horaris que permeten reestructurar els serveis i suprimir les 
hores extraordinàries

 Î D’acord amb el comitè d’empresa, es congelaran algunes 
mesures previstes en el conveni laboral del personal de 
l’Ajuntament

 Î Es reestructura la Brigada Municipal perquè assumeixi totes 
les tasques de jardineria i de manteniment de parcs infantils 
i zones d’esbarjo. Aquestes tasques les duien a terme 
empreses externes i ara es podrà eliminar aquest cost. La 
reestructuració garanteix el manteniment de tots els llocs de 
treball a la Brigada

 Î Amb aquesta reestructuració la Brigada també s’encarrega de 
la pintura vial, funció que fins ara desenvolupava una empresa 
externa

 Î S’ha tancat la recepció de l’edifici de l’Àrea de Serveis 
Personals i s’ha centralitzat l’atenció als vilatans a la recepció 
de l’Ajuntament. A més, el departament de Benestar Social 
s’ha traslladat al Centre Tecnològic Comunitari per millorar la 
coordinació amb Promoció Econòmica

 Î Es renegocien a la baixa els contractes amb professionals 
externs 

 Î S’ha adjudicat un nou contracte per al servei de neteja de les 
dependències municipals que millora la qualitat del servei a la 

vegada que en redueix el cost

 Î Se centralitzen les comandes de material i subministraments 
per poder fer-les a l’engròs i, així, reduir-ne el preu

 Î No s’han renovat alguns rèntings que es consideren 
prescindibles

 Î S’han incrementat les revisions i els treballs de manteniment 
dels equipaments municipals per prevenir i evitar futures i 
costoses reparacions innecessàries. Això també permetrà 
controlar i disminuir la despesa energètica i, en conseqüència, 
la factura de subministraments

 Î Es revisa l’enllumenat públic per reduir despesa innecessària. 
El nou enllumenat que s’instal·la està dotat amb làmpades de 
baix consum que permeten estalviar energia i diners

 Î Es redueixen algunes festes i es reajusten les despeses d’altres 
celebracions

 Î Només s’executaran  inversions que estiguin subvencionades 
al 100%, com ara el nou Centre d’Atenció Primària  i la 
reforma de la plaça del Recinte Rogelio Rojo

 Î La revista municipal passa a editar-se cada dos mesos enlloc 
de cada mes, i incorpora publicitat

 Î Davant la reducció de l’aportació econòmica de la Generalitat 
a les llars d’infants, s’eliminen els ajuts universals per a famílies 
nombroses, famílies monoparentals i famílies que porten 
més d’un infant al mateix centre. Es mantenen els ajuts a les 
famílies amb rentes més baixes

PLA D’ESTALVI A L’AJUNTAMENT
Davant l’actual situació econòmica l’Ajuntament de Masquefa està reestructurant els serveis 
municipals per fer-los més eficients i alhora reduir-ne els costos. El Consistori està aplicant diverses 
mesures d’estalvi, amb les quals es preveu rebaixar la despesa ordinària en gairebé 150.000 
euros durant aquest any 2012.  Paral·lelament es treballa en noves fórmules per incrementar els 
ingressos. L’objectiu és poder mantenir l’àmplia oferta de serveis que reben els vilatans

MESURES PER BAIXAR LA DESPESA
Entre altres l’Ajuntament està aplicant les mesures d’estalvi següents:
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LA CRÒNICA

El dissabte 17 els masquefins van desafiar 
el fred i van sortir al carrer per donar 
sang i augmentar, així, les necessitades 
reserves del Banc de Sang i Teixits de 
Catalunya. I el diumenge 18 ho van 
repetir per sumar-se a la Marató de TV3 i 
fer els seus donatius per a la regeneració 
i el transplantament d’òrgans i teixits. A 
tots ells, milers de gràcies!
Milers de gràcies també a les entitats, 
els vilatans a títol particular, els joves i 
el personal de l’Ajuntament que, amb 
la seva dedicació i esforç altruista, van 
organitzar una trentena d’activitats 
que van arrancar la gent del sofà i la 
va mobilitzar per participar en aquesta 
doble causa solidària.
Al llarg de tot el cap de setmana 
Masquefa va acollir tot tipus d’activitats 
socials, culturals i esportives: un torneig 
d’slot, una exhibició de twirling, una 
passejada de trompetes i tambors, una 
sardinada, partits de futbol, bàsquet, 

hoquei, tennis taula i futbol sala, una 
xocolatada, una competició de tir, una 
caminada popular, teatre de carrer, un 
concurs de pintura ràpida, tallers d’ar ts 
plàstiques, una passejada de gegants, una 
ballada de bastons, coreografies de ball 
i dansa urbana, una audició de música, 
un contacontes, la venda de bosses 
sorpreses de Nadal i un mercat de Santa 
Llúcia.
I milers de gràcies també a les empreses 
i comerços que hi van col·laborar, 
instal·lant guardioles en els seus 
establiments per recollir donatius per a 
la Marató de TV3, i oferint ar ticles per als 
sortejos que van incentivar la participació 
en la Marató de la Sang.

132 DONACIONS DE SANG 
PER AJUDAR 396 PERSONES
En la marató del dissabte 17 de desembre 
fins a 148 persones van anar al Recinte 
Rogelio Rojo per donar sang. Finalment 

132 donacions es van fer efectives. 
Les altres 16 van ser oferiments de 
persones que en aquell moment no van 
poder donar sang. Les 132 donacions 
permetran ajudar a 396 persones (tres 
per cada donació). Dels 132 donants 
16 no havien donat mai sang i es van 
iniciar en la donació en aquesta Marató. 
L’Alzinar va ser l’associació que va 
aconseguir mobilitzar més donants, un 
total de 16, fet que li va valer el títol 
honorífic d’Entitat amb més sang.
Per fomentar la participació es van fer 
diversos sortejos entre els donants. 
També es va habilitar una ludoteca per 
als més menuts i una wii, de les quals es 
va fer càrrec la Comissió U18 del Casal 
de Joves.
Durant la Marató, organitzada per 
l’Ajuntament i el Banc de Sang i Teixits 
de Catalunya, l’Associació de Donants de 
Sang de l’Anoia també va informar de la 
necessitat d’incrementar les donacions 

QUART CAP DE SETMANA SOLIDARI
132 donacions de sang, 2.060,55 euros i milers de gràcies!
Masquefa ens va tornar a demostrar el cap de setmana del 17 i 18 de desembre que, si d’alguna 
cosa hem de sentir-nos especialment orgullosos, és del seu cor enorme. Un any més la vila va 
bategar amb tota la seva força i es va implicar generosament en el Cap de Setmana Solidari
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per garantir les reserves de sang i va 
captar nous associats. El Banc de Sang i 
Teixits de Catalunya necessita un miler 
de donacions diàriament per garantir que 
tots tinguem sang quan ho necessitem.
L’Associació de Donants de Sang de 
l’Anoia té com a objectius promoure la 
participació ciutadana en les donacions, 
perquè aquestes puguin convertir-
se en un hàbit. Les persones que 
estiguin interessades en contactar amb 
l’associació ho poden fer al despatx que 
tenen al Casal Cívic Centre d’Igualada, 
al carrer Trinitat 12, d’Igualada, o bé 
al telèfon 93 806 81 01. També poden 
escriure a anoia@donantsdesang.org.
A més, la Marató de Donació de Sang 
també va servir per informar sobre 
com fer-se donant d’òrgans. Quan una 
persona es planteja la possibilitat de ser 
donant i decideix fer donació dels seus 
òrgans i teixits amb la finalitat que siguin 
trasplantats per ajudar altres persones, 

la primera cosa que ha de fer, i la més 
important, és comunicar la seva decisió 
a la família i els amics més íntims. També 
es pot emplenar el carnet de donant i 
portar-lo sempre amb la documentació 
personal com a testimoni de la decisió 
presa. El carnet de donant és un 
element simbòlic que ajuda a palesar la 
voluntat de donar òrgans o teixits en el 
moment de la mort. És un carnet que 
no compromet la persona i que es pot 
eliminar en qualsevol moment si, per la 
raó que sigui, hi ha un canvi d'opinió. 
Per a més informació podeu consultar  
www.gencat.cat 

2.060, 55 EUROS PER A LA 
MARATÓ DE TV3
La generositat es va fer sentir també en 
els actes de la Marató de TV3 celebrats 
el diumenge 18 de desembre a Masquefa 
en el marc del Cap de Setmana Solidari. 
En les guardioles instal·lades en els 

comerços i en les activitats organitzades 
per les entitats es van recollir un total 
de 2.060,55 euros, que van contribuir a 
l’espectacular xifra de 7.575.948 euros 
que la televisió catalana va recaptar per 
a la regeneració i el transplantament 
d’òrgans i teixits. Aquesta xifra és 
provisional, ja que encara es poden 
continuar fent donatius al Servicaixa, 
per Internet i mitjançant el telèfon 
mòbil. Per a més informació consulteu  
www.tv3.cat/marato
El fons recaptats permetran disposar de 
nous avenços en els àmbits quirúrgic, 
farmacològic, de conservació dels òrgans 
i teixits, i avançar en les aplicacions de la 
medicina regenerativa.
A l’igual que a Masquefa, la ciutadania 
va ser la gran protagonista de la Marató 
de TV3 al conjunt de Catalunya, ja que 
s’hi va implicar més que mai, organitzant 
1.633 actes populars arreu del país.
(continua a la pàgina següent)
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LA CRÒNICA

A més de la Marató de Donació de Sang i la Marató de TV3 el cap 
de setmana del 17 i 18 de desembre va deixar-nos també altres 
mostres de solidaritat. Una d’aquestes va ser la recollida d’aliments 
per a les famílies més necessitades que durant diverses setmanes 
va promoure l’Associació del Grup de Voluntaris als centres 
educatius de Masquefa i La Beguda i també entre la població en 
general. Coincidint amb la Marató de Donació de Sang, l’associació 
va ser a la Sala Polivalent de la Rojo el dissabte 17 per recollir 
aliments i tancar la campanya, organitzada de cara a les festes de 
Nadal.
L’entitat valora positivament la resposta que la recollida 
d’aliments nadalenca va obtenir entre els vilatans. Es van recollir 
aproximadament 400 quilos d’aliments de primera necessitat, com 
ara arròs, llegums, sopa, pasta, oli, farina, galetes o llet, així com 
productes d’higiene personal i neteja.
L’Associació del Grup de Voluntaris reparteix els aliments que 
rep entre les famílies de Masquefa 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, l’entitat duu a terme aquesta tasca al llarg de tot 
l’any. Les aportacions que aconsegueix l’Associació del Grup de 
Voluntaris són de gran importància per poder ajudar les famílies 
més necessitades de Masquefa, i se sumen a les aportacions que 
fa l’Ajuntament, que és la principal font de recursos per finançar 
els aliments. L’entitat també rep tres partides anuals de menjar 
del Banc d’Aliments de la Comunitat Europea i una partida del 
Consell Comarcal, així com els aliments que recull la parròquia i 
donacions mensuals d’alguns vilatans a títol particular, a més d’un 
ajut econòmic de La Caixa per comprar menjar. A més el Casal 
de Joves organitza el festival Música contra la Sida, en què els 

assistents paguen una entrada simbòlica: han d’aportar aliments 
per a les famílies amb majors necessitats.
Totes les persones que vulguin poden col·laborar amb el Grup de 
Voluntaris portant-los aliments durant tot l’any. Poden adreçar-se 
al local de l’entitat, situat a la plaça de l’Estació, cada dilluns, de 
9 a 2/4 d’11 del matí i de 2/4 de 6 a les 7 de la tarda. L’entitat 
recull aliments de primera necessitat i productes d’higiene i neteja. 
Necessita especialment productes frescos, com ara càrnics i 
d’aviram, que pot conservar en els seus congeladors.
També es poden fer aportacions econòmiques per comprar 
aliments al compte de l’Associació del Grup de Voluntaris a La 
Caixa de Pensions de Masquefa: 0133 0241 30 4200000156.
Davant l’actual situació de crisi econòmica l’entitat demana la 
implicació de tots els vilatans i recorda que totes les donacions 
seran benvingudes.
 

També el dissabte 17 de desembre  Protecció Civil va organitzar 
una tómbola solidària amb les joguines de segona mà en bon 
estat que havia recollit durant les setmanes anteriors, en una 
nova campanya de recollida celebrada aquest any amb el lema 
‘Regalem il·lusió i un món millor’.
Des del 14 de desembre Protecció Civil va anar instal·lant una 
caravana solidària itinerant a diversos indrets de Masquefa i La 
Beguda i també als centres educatius per recollir joguines noves 
i usades. Les usades les va sortejar el dissabte 17 de desembre 
en una tómbola. Amb els diners obtinguts amb la tómbola es 
van comprar joguines noves que es van lliurar al Departament 
de Benestar Social de l’Ajuntament perquè les repartís entre 
les famílies amb més necessitats. L’objectiu d’aquesta campanya 
era que cap infant de Masquefa no es quedés sense un regal 
per les festes de Nadal. 

Protecció Civil va recollir joguines 
perquè cap infant no es quedés 
sense un regal per les festes

Per segon any l’associació va dur a terme 
la campanya, aquest cop amb el lema 

‘Regalem il·lusió i un món millor’

Durant tot l’any l’entitat distribueix els 
aliments que recull i li proporcionen entre 

les famílies amb més necessitats

Bona resposta a la campanya de 
recollida d’aliments que va organitzar 
el Grup de Voluntaris per Nadal

(ve de la pàgina anterior)
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NOTÍCIES

L’Ajuntament posa en marxa un nou 
sistema de recollida de les restes de 
la poda més eficaç i econòmic
L’Ajuntament ha habilitat dues zones al municipi –una 
esplanada al Maset i una altra entre el nucli urbà de Masquefa 
i Can Parellada, davant del Turó del Met- perquè els veïns i 
veïnes hi puguin dipositar les deixalles de la poda, bàsicament 
restes vegetals i de jardineria. Periòdicament una empresa 
especialitzada retirarà i triturarà aquests residus per portar-
los a la planta de compostatge de Jorba. Allà les restes de la 
poda són sotmeses a processos biològics per transformar-
les en compost, una mena d’adob orgànic que s’utilitza per a 
l’agricultura i la jardineria. El Consistori fa una crida al civisme 
i recorda que en aquests dos nous espais només s’hi poden 
dipositar restes de la poda i no cap altre tipus de deixalla. 
Aquests nou sistema de recollida de les deixalles de la poda 
substitueix l’anterior sistema de contenidors, ja que algunes 
persones en feien un mal ús i hi dipositaven altres residus 
com ara runes, matalassos, mobles i electrodomèstics vells. La 
presència de residus impropis comportava un greu impacte per 
al medi ambient, ja que aleshores els contenidors no es podien 
dur a la planta de compostatge per tractar les restes de la poda 
i fer-ne compost, sinó que s’havien de portar directament a 
l’abocador. A més de l’impacte ambiental, això significava també 
un greu perjudici econòmic per a l’Ajuntament i, en definitiva, 

per a les butxaques de tots els vilatans. Durant el 2010 es van 
haver de pagar més de 100.000 euros per aquest mal ús dels 
contenidors.
A partir d’ara els veïns podran dipositar les restes vegetals i 
de jardineria en els dos nous espais habilitats. Les quantitats 
grans de restes vegetals també es poden portar a la deixalleria 
municipal, al polígon La Pedrosa. 

S’han habilitat dos espais al municipi –un al 
Maset i un altre davant del Turó del Met-  per a 

dipositar-hi les restes vegetals i de jardineria

El dijous 15 de març tindrà lloc la sisena edició de Fira Futur, 
el certamen que mostra als joves i a totes les persones que, 
indiferentment de la seva edat, aposten per la formació 
continuada, les diverses sortides formatives i professionals que 
hi ha en el territori d’influència de l’Anoia Sud. 
En les anteriors edicions del saló una vintena de centres, entre 
instituts, universitats, acadèmies, serveis d’ocupació i cossos de 
seguretat, hi han instal·lat els seus estands per donar a conèixer 
les seves ofertes formatives i professionals. A més, la Fira ha 
rebut la visita de centenars d’estudiants i de persones de totes 
les edats. Aquest any Fira Futur es concentrarà en una única 

jornada i obrirà portes matí i tarda.
Fira Futur l’organitza l’Ajuntament de Masquefa amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, i és possible gràcies al treball conjunt de la Xarxa 
TET Anoia Sud, integrada per tots els agents que intervenen 
en el procés de transició de l’escola al món del treball de 
Masquefa, Piera, Capellades, els Hostalets de Pierola, Cabrera 
d’Anoia, la Pobla de Claramunt, Vallbona d’Anoia i la Torre de 
Claramunt. 
Podreu consultar el programa d’activitats a la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.masquefa.cat). 

El 15 de març, sisena edició de Fira Futur
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Masquefa tornarà a viure el dissabte 25 de febrer una de les festes 
més multitudinàries, el Carnaval. Igual que en els anys anteriors el 
Rei Carnestoltes encapçalarà una espectacular rua de comparses i 
carrosses que desfilarà pels carrers de la vila, acompanyada de tots 
els vilatans que s’hi vulguin sumar.  
Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer, fins al 17 de febrer, 
presencialment o per telèfon, a l’Ajuntament de Masquefa (C/ 
Major, 93 – 93 772 50 30),  de dilluns a divendres de 09h a 14h. 
També es poden fer al Casal de Joves (al Recinte Rogelio Rojo 
– 93 772 85 21), els dimarts, dimecres i dijous per la tarda, de 
17h a 20h. Hi haurà dos premis a la millor disfressa col·lectiva 
per les comparses de més de 20 persones, i dos premis per les 
comparses de menys de 20 persones. Els premis seran de 150 
euros per als primers classificats, i de 100 euros per als segons.
Durant el mateix dissabte 25 i també el divendres 24 se celebrarà 
el concurs de disfresses d’aparadors i comerços.

Comença a Masquefa un curs per a obtenir el títol oficial de 
monitor de futbol base expedit per la Federació Espanyola
Masquefa acull des del 9 de gener un Curs de monitor de futbol 
base organitzat per l’Escola d’Entrenadors de la Federació Catalana 
de Futbol. La superació del curs dóna dret a l’obtenció del títol 
oficial expedit per la Real Federació Espanyola de Futbol, que des 
d’aquesta temporada 2011-2012 es obligatori com a mínim per 
a les categories de Preferent Juvenil, Honor Cadet, i Preferent 
Femení. Aquesta titulació té validesa per a tot el territori espanyol.
En les sessions hi participen 21 persones de Masquefa, Piera, 
Abrera, Gelida, Sant Esteve Sesrovires, Sant Llorenç d'Hortons, 
Martorell, Viladecans, Castellbisbal i la Pobla de Claramunt. Les 
classes es fan els dilluns i divendres, de 2/4 de 8 de la tarda a les 10 

del vespre, a la Sala Petita del Recinte Rogelio Rojo i s’allargaran 
fins al 2 d’abril. 
En total, el curs consta de 65 hores, en què es tracten temes 
com la tècnica, la tàctica, l’entrenament de porters, la metodologia 
o la preparació física. Els alumnes també reben coneixements 
sobre l’entrenament esportiu, les bases biològiques i la seguretat 
esportiva, la psicologia en l’esport, la direcció d’equips, el 
desenvolupament professional i la reglamentació esportiva, i les 
regles de joc.
Per a més informació podeu consultar la pàgina web de la Federació 
Catalana de Futbol (www.fcf.cat), a l’apartat ‘Entrenadors’.

La Generalitat ha concedit al Servei d’Assessorament a Empreses 
i Emprenedors de l’Ajuntament de Masquefa una subvenció de 
15.000 euros per finançar les accions que ha dut a terme durant 
l’any 2011 en el suport a la creació de noves empreses. Aquest 
servei municipal, gratuït per als usuaris, forma part de la xarxa 
‘Inicia: per la creació d’empreses’ de la Generalitat i té com a 
objectiu ajudar els emprenedors que tenen una idea de negoci a 
crear la seva pròpia empresa. Des del servei ‘Inicia: per la creació 

d’empreses’ s’ ajuda els emprenedors a analitzar la viabilitat de 
la seva idea de negoci, se’ls informa dels tràmits legals i jurídics 
per a constituir l’empresa, se’ls acompanya durant el procés de 
creació del negoci i se’ls dóna suport en l’elaboració del Pla 
d’Empresa. Si el projecte empresarial és viable es fa l’informe 
final de viabilitat, indispensable per a poder sol·licitar ajuts. 
També s’informa els emprenedors de les subvencions per a la 
creació de nous negocis.

Carnestoltes ens visitarà el dissabte 25 de febrer

Subvenció de 15.000 euros per al servei que ajuda els 
emprenedors a crear la seva pròpia empresa

24 i 25 de febrer
Concurs de disfresses de comerços i aparadors 
locals

Dissabte 25 de febrer
17h:  Recollida de dorsals de les comparses al Punt 
d’Informació (Avinguda de la Línia)

17.30h: Concentració de comparses i carrosses a 
l’Avinguda de la Línia  

18h: Sortida de la Rua de Carnaval 
(Recorregut: Sortida Av. La Línia, C/ Sant Antoni fins a 
l’Ajuntament, C/ Major, C/St. Pere, C/ Crehueta, C/ Sta 
Clara fins al Recinte Rogelio Rojo.

19.30h: Festa de tarda de Carnaval a Sala Polivalent 
‘La Fàbrica’
(S’hi anunciaran les comparses i els comerços 
guanyadors i es lliuraran els premis.)

24h: Festa de nit de Carnaval a Sala Polivalent ‘La 
Fàbrica’

PROGRAMA

NOTÍCIES
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Masquefa se sumarà al Dia Internacional de la Dona, que se celebra 
el 8 de març. L’Ajuntament ja està preparant l’agenda d’activitats, 
entre les quals hi haurà la lectura d’un manifest institucional que 
reivindicarà la igualtat entre homes i dones. També amb motiu 
del Dia de la Dona la companyia local Teatrerus representarà, el 
diumenge 11 de març, a les 18h, a la Sala Polivalent del Recinte 
Rogelio Rojo, l’obra de teatre ‘Yerma’. A mesura que s’apropi la 
data podreu consultar tota la programació a la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.masquefa.cat).

L’Ajuntament informa que aquest febrer està previst 
que comencin els treballs per adaptar l’actual xarxa de 
subministrament de gas líquid propà al subministrament 
de gas natural. Una vegada acabades aquestes obres, en els 
mesos vinents la companyia Gas Natural (encarregada del 
servei) durà a terme els treballs per adaptar les calderes de 
tots els particulars que avui usen gas líquid propà perquè 
puguin utilitzar gas natural. El gas natural és més eficient, més 

net i més segur.
Tot i que alguns veïns van rebre factures de la companyia que 
es prestaven a confusió, l’Ajuntament informa que 
aquest canvi no suposarà cap cost econòmic 
per als veïns. Gràcies a les gestions fetes pel Consistori 
la companyia Gas Natural es fa càrrec de totes les despeses, 
també les de l’adaptació de les calderes, que no repercutiran 
en els particulars. 

Canvi de subministrament 
de gas propà a gas natural

AVÍS INFORMATIU

Obres de millora a l’estació de tren

Ferrocarrils de la Generalitat està duent a terme obres a l’estació 
de Masquefa per millorar l’accessibilitat. Els treballs consisteixen 
a renovar totalment les dues andanes, actuació que es durà a 
terme en quatre fases per garantir així que el servei ferroviari 
no pateixi cap alteració. En total es preveu que es pavimentaran 
1.150 metres quadrats d’andanes. 
El projecte també preveu eliminar els passos de vianants interiors 
de les vies i fer un nou accés per a vianants al carrer Montserrat. 
A més es milloraran altres infraestructures de l’estació, i s’hi 
col·locaran noves màquines expenedores. Les obres les finança 
en la seva totalitat Ferrocarrils de la Generalitat i no tenen cap 
cost per a l’Ajuntament. La previsió es que finalitzin al mes de 
març. Mentre duren els treballs s’hi ha instal·lat passos provisionals 
per garantir l’accés dels usuaris.

La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció de 1.500 euros 
a l’Ajuntament per a l’adquisició d’un joc de cistelles de minibàsquet 
per al poliesportiu. Es tracta d’un ajut del programa complementari 
d’assistència per a la millora de material esportiu que la Diputació 
atorga en el marc del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011. Amb aquest nou material esportiu 
l’Ajuntament continua millorant l’equipament del pavelló.

El 8 de març, 
Dia Internacional de la Dona

Subvenció de 1.500 euros 
per adquirir dues cistelles 
de minibàsquet

NOTÍCIES
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EL REPORTATGE

En aquest primer any de funcionament la nova Biblioteca 
Municipal ha rebut gairebé 50.000 visitants en els 283 dies 
(1.509,50 hores) en què ha estat ober ta. Això vol dir que, 
de mitjana, cada dia unes 200 persones de totes les edats 
hi han anat per fer-hi algunes de les moltes coses que s’hi 
poden fer : llegir, estudiar, fer treballs en grup, assistir a les 
activitats que s’hi han organitzat o que ha acollit, connectar-
se a Internet, usar el servei de préstec o visitar-la. Tot i els 
comprensibles ajustos d’un equipament nou –després dels 
primers mesos es van reubicar algunes àrees per millorar el 

servei- la Biblioteca ha escrit ja les primeres pàgines com a 
motor de la vida cultural de Masquefa.

4.260 masquefins amb carnet 
En aquests primers dotze mesos d’activitat la Biblioteca ha 
fet el carnet d’usuari a 1.830 persones. A més, hi ha uns 
altres 2.436 veïns que usen l’equipament i que anteriorment 
ja s’havien fet el carnet en alguna altra biblioteca. En total, 
doncs, 4.260 masquefins i masquefines tenen el carnet de 
biblioteca pública.

El 23 de gener de 2011 Masquefa inaugurava la nova i esperada Biblioteca Municipal. Un 
any després la Biblioteca observa amb satisfacció com es van complint els seus objectius 
d’esdevenir un centre per a l’estudi, la cultura i la convivència. I com els números, les 
estadístiques, certifiquen la bona acollida que ha tingut entre els masquefins

LA NOVA BIBLIOTECA 
REP 50.000 VISITES 
EL PRIMER ANY

BIBLIOTECA
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23.300 préstecs
La xifra de préstecs confirma també l’elevat ús de la nova 
Biblioteca Municipal. En aquest primer any s’han fet 23.300 
préstecs, o el que és el mateix, s’han deixat 100 documents 
de mitjana cada dia de servei. La Biblioteca masquefina disposa 
d’un ampli fons bibliogràfic amb més de 21.000 documents, 
entre llibres, CD’s, DVD’s, CD-roms, revistes i diaris. Com 
que forma part de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Diputació de Barcelona, els usuaris han pogut demanar també 
material d’altres biblioteques. S’han sol·licitat 300 documents 
a biblioteques de la xarxa, i a aquestes se’ls ha prestat 350 
documents del fons propi.
Un altre dels serveis que ha tingut una molt bona acceptació 
ha estat el d’Internet i ofimàtica (Programa Internet i +). Fins 
a 2.100 persones, principalment estudiants, s’han connectat 
usant els ordinadors del centre, i altres usuaris ho han fet amb 

el seu propi portàtil mitjançant la xarxa wifi.
Per als estudiants que estaven preparant les proves de 
selectivitat o els exàmens universitaris, la Biblioteca va posar 
en marxa del 30 de maig al 5 de juliol el servei d’aula d’estudi 
nocturna, que van utilitzar 79 persones.

L’escenari de tot tipus d’activitats culturals
D’altra banda, la Biblioteca s’ha consolidat no només com a 
generadora d’activitat cultural, organitzant els seus propis actes, 
sinó també com un recurs a disposició de la vila, acollint les 
activitats que organitzen les entitats i altres col·lectius. En total 
s’hi han fet 63 activitats, entre sessions del Club de Lectura i 
l’Hora del Conte, xerrades, exposicions, cursos de formació en 
TIC del CTC, visites escolars i visites organitzades. Els centres 
educatius i els equips de professors han visitat les instal·lacions 
per conèixer tot el que els ofereixen. 

PRÉSTECS

Fons general
(inclou novel·les i fons general 
de l’àrea d’adults

12.996

Fons infantil 5.222

Música i cinema 2.769

Revistes 1063

Col·lecció local 7

Petits lectors
(contes per als més petits) 

528

Referència (diccionaris, atles etc) 12

Magatzem 2

Fons especial
(llibres de cuina, autoajuda i món 
alternatiu i  àmbit laboral)

679

Fons mòbil 22

Total 23.300

Per a la directora de la Biblioteca, Núria Samper, aquest primer 
any “ha estat un any d’estrena”.  “Hem estrenat una ‘joguina’ 
–explica- i ens hem centrat a donar-ne a conèixer el manual 
d’instruccions”. Durant aquests primers dotze mesos s’ha fet 
una tasca pedagògica molt important per donar a conèixer les 
instal·lacions a tothom i per explicar com es poden usar els 
seus diferents serveis.
Samper fa una valoració “positiva” d’aquests primers dotze 
mesos: “especialment per l’elevat ús que ha tingut la Biblioteca, 
pel nombre de visites, de carnets, de préstecs...”. La mateixa 
Biblioteca, les seves instal·lacions de qualitat, i l’ampli fons 
documental, han estat el millor reclam, així com també el fet 
que ofereix un servei personalitzat per atendre les peticions 
dels usuaris, des dels qui busquen algun llibre fins a tot tipus 
d’assessoraments. Ara “el més reconfortant és comprovar 
que moltes persones ja tenen l’hàbit de venir a la Biblioteca”. 
“Comencem a tenir un públic fidel”, afirma. 
L’única nota negativa van ser “certs problemes d’incivisme que 
es van produir al principi i que de mica en mica tots plegats 
hem aconseguit solucionar perquè a la Biblioteca hi imperin la 
tranquil·litat i el silenci”. La Biblioteca disposa d’un reglament, 
aprovat pel Ple, que en regula l’activitat i funcionament.
Per a aquest 2012, el centre s’ha fixat com a principals objectius 
millorar el treball de l’equip de la Biblioteca, millorar l’accés 
al fons bibliogràfic, integrar el centre en el teixit educatiu de 
Masquefa, i promocionar la Biblioteca i la lectura a la vila.

De ‘Doraemon’ i Geronimo Stilton a ‘Speak Up’ i Isabel Allende
El de préstecs ha estat un dels serveis de la Biblioteca més 
utilitzats. Del fons d’adults, les publicacions més sol·licitades 
han estat revistes, còmics, DVD’s,  i novel·les, a més de llibres 
de vida alternativa i de cuina. Els documents que més s’han 
deixat han estat la revista ‘Speak up’ i el còmic ‘Death note’, 
de Tsugumi Ohba, amb 46 préstecs cadascun, seguits del DVD 
‘Pa negre’ (23 préstecs). El llibre més demanat ha estat una 
novel·la,  ‘La isla bajo el mar’, d’Isabel Allende (12).

Del fons infantil el llibre més prestat entre els infants de 0 a 
6 anys ha estat ‘El meu primer box set’, de Julie Aigner-Clark 
(20 préstecs), mentre que ‘Toy Story 3’ ha estat el preferit 
pels nens i nenes de 7 a 11 anys (11), i ‘Viaje en el Tiempo’, de 
Geronimo Stilton, per als de més d’11 anys (amb 11 préstecs). 
El còmic que més s’ha deixat ha estat ‘Doraemon’, de Fujio 
Fujiko (112 préstecs). I el DVD més demanat ‘Mi pequeña 
princesa’ (27). 

“Ja tenim un públic fidel”
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MASQUEFA, CIUTAT GEGANTERA 2012

Recordeu que lluny que semblava el 2012 
quan la Colla de Geganters i Grallers vam 
plantejar-nos la possibilitat de ser Ciutat 
Gegantera? Doncs el 2012 ja es aquí. I 
només falten quatre mesos i una setmana 
perquè Masquefa aculli la gran festa de tots 
els gegants de Catalunya, un esdeveniment 
històric. Per això des de fa temps un grup 
de persones de la vila treballa de valent 
perquè el 9 i 10 de juny tot surti rodó. 
Aquests dos dies rebrem la visita de 
prop de 6.000 persones i 200 parelles de 
gegants, gegantons i capgrossos. 
Amb el nou any les comissions de 
treball que preparen la festa de la Ciutat 
Gegantera 2012 han intensificat els 
preparatius. El 4 de febrer assistiran a 
l’assemblea de l’Agrupació de Colles de 
Geganters de Catalunya que se celebrarà 
a la Seu d’Urgell, la darrera població que 
va ser Ciutat Gegantera, per exposar-hi el 
programa de la Ciutat Gegantera 2012 a 
Masquefa i convidar totes les colles a venir. 
Ara ja tenim el programa definitiu, que 
és concentrarà en dos dies (9 i 10 de 
juny). Masquefa bullirà d’activitat. El dia 9 
es farà la benvinguda de les autoritats a 
l’Ajuntament, el pregó i la inauguració del 

monument a la Ciutat Gegantera, jocs 
gegants per a infants, un grafit tradicional 
per als més joves, tallers de mostres 
tradicionals per a totes les edats (ball de 
bastons, ball de gitanes, castells...), una visita 
històrico-turística per Masquefa, una visita 
al CRARC, una plantada de gegants, una 
mostra de balls protocol·laris de gegants 
d’arreu de Catalunya, quatre cercaviles 
de gegants simultànies, un sopar de colles 
geganteres, una cercavila nocturna de 
capgrossos, un castell de focs i una nit de 
concert. Per al dia 10 hi ha previst un toc 
de matines, un esmorzar geganter, una 
plantada de gegants a diversos indrets de la 
vila, quatre cercaviles simultànies i els actes 
protocol·laris de traspàs de la Colla de la 
Seu (Ciutat Gegantera 2011) a la Colla 
de Masquefa (Ciutat Gegantera 2012). A 
més, del 4 al 10 de juny es podrà visitar 
una exposició de capgrossos a la Biblioteca.

Amb tu serem gegants, suma-t’hi!
Però perquè la festa de Ciutat Gegantera 
2012 sigui un èxit necessitem l’ajuda de 
tots els masquefins. Ens doneu un cop 
de mà? Cerquem voluntaris de punt 
d’informació, voluntaris acompanyants 

Ciutat Gegantera 2012: comença el compte enrere!

Anuncia’t a la Batega

 
L’aparador que es veu a totes 

les cases de Masquefa 
3.500 exemplars distribuïts a totes les llars

Descomptes per a les empreses i els comerços de la vila
Promocions especials

Truca al  93 772 61 15 / 670 51 93 46

Anuncia't a  
Ràdio Masquefa 

(91.6FM)

La veu local que  
parlarà de tu

(Pots consultar els tipus d’anuncis, les tarifes, els descomptes i les promocions a www.masquefa.cat i a www.radiomasquefa.com)

Anuncia’t ara i et beneficiaràs d’una promoció especial de llançament

de colla gegantera, voluntaris de 
cercaviles, voluntaris d’avituallament de 
cercaviles, voluntaris d’àpats, voluntaris 
d’allotjament, i voluntaris d’activitats. Si 
voleu ser voluntaris podeu adreçar-vos 
a la seu de la Ciutat Gegantera (l’antiga 
biblioteca) els dissabtes al matí o escriure a   
vo l un t a r i s@c i u t a t g e g an t e r a2012 .
cat. I, recordeu, per a més informació 
podeu consultar la pàgina web:  
www.ciutatgegantera2012.cat. 



MASQUEFA batega     13

NOTÍCIES

L’Ajuntament contracta unes altres 4 persones que 
no tenien feina amb plans d’ocupació del SOC
En els dos últims anys s’ha pogut donar feina a 64 persones 
que es trobaven a l’atur

L’Ajuntament de Masquefa ha contractat 
unes altres 4 persones que no tenien 
feina mitjançant plans d’ocupació del 
SOC: tres persones per fer de peons a 
la Brigada Municipal, que duen a terme 
actuacions de millora en equipaments 
i espais públics, i una professora 
d’informàtica que imparteix formació i 
alfabetització en TIC al Centre Tecnològic. 
Les quatre persones contractades, que 
ja han començat a treballar, disposen 
d’un contracte de 6 mesos (del 29 de 
desembre al 28 de juny), amb una jornada 
laboral del 70%. També fan formació que 
els permet millorar les seves capacitats 
professionals i que els és d’utilitat a l’hora 
de trobar feina. 
Aquesta va ser l’última convocatòria 
de plans d’ocupació promoguda pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya de 
la Generalitat l’any 2011. S’ha tractat 
d’una convocatòria extraordinària i amb 
algunes novetats. En aquesta ocasió els 
candidats als llocs de treball havien de 
ser persones sense feina que ja haguessin 
esgotat la prestació i el subsidi d’atur. A 
més, aquesta vegada la Generalitat no ha 
finançat íntegrament les contractacions 
i l’Ajuntament n’ha finançat una part. 
El SOC ha aportat 22.684,89 euros i 
l’Ajuntament 9.329,32. Amb aquests 
diners es paguen els sous i la seguretat 
social.
L’Ajuntament ha aconseguit el màxim 
de contractacions –quatre- que podia 
aconseguir en aquesta convocatòria 
segons els criteris fixats pel SOC. El 
nombre de places per a cada municipi 
s’establia en funció del número de 
persones aturades i inscrites a l’Oficina 
de Treball i el número de persones que no 
reben cap prestació. Els beneficiaris dels 
quatre llocs de treball els han seleccionat 
els tècnics de l’Ajuntament d’acord amb 
els requisits genèrics i específics per 
a cada plaça que determina el mateix 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 
Aquestes quatre noves contractacions 
s’emmarquen en els esforços de l’equip 
de govern de Masquefa per contribuir a 
generar ocupació. Entre el 2010 i el 2011 

Ja no hi ha llista d’espera 
per donar-se d’alta a 
Masquefa Sense Fils

Segons les darreres dades de 
l’atur, corresponents al mes 
de desembre, a Masquefa hi 
ha 692 persones sense feina. 
Això vol dir que la taxa d’atur 
a la vila és del  15,57%. Aquesta 
xifra és similar a la del conjunt 
de la província de Barcelona 
(15,61%) i notablement 
inferior al conjunt de la 
comarca de l’Anoia, on la taxa 
de desocupació és del 17,91%, 
i de Catalunya (16,10%). Al 
conjunt de l’estat l’atur s’enfila 
fins al 21,80%.

L’atur a Masquefa, 
per sota de la mitjana 
de l’Anoia

Les millores tècniques que l’Ajuntament 
ha fet a la xarxa wifi municipal Masquefa 
Sense Fils han permès donar una ràpida 
resposta a les persones que es trobaven 
en llista d’espera i donar-les d’alta 
d’aquest servei. L’empresa municipal 
Masquefa Impulsa va ampliar fa uns mesos  
la velocitat i la capacitat de la xarxa 
wifi, i això ha fet possible poder donar 
les noves altes (fins a 700) garantint al 
mateix temps el funcionament òptim 
de Masquefa Sense Fils als usuaris ja 
subscrits. En l’actualitat s’està treballant 
per atendre una vintena de peticions 
d’alta formulades els darrers dies. 
Masquefa Sense Fils permet als vilatans, 
les comunitats de veïns, les empreses i 
els emprenedors connectar-se a Internet 
i gaudir d’altres serveis ja sigui des de 
l'ordinador de casa o des de qualsevol 
punt de l’exterior amb el portàtil, el 
telèfon mòbil o la PDA. Aquesta xarxa 
wifi municipal posa a l’abast dels usuaris 
5 productes diferents a preus realment 
assequibles i amb un servei de proximitat, 
d’acord amb les necessitats dels vilatans, 
les comunitats de veïns, els emprenedors 
i les empreses.

l’Ajuntament ha pogut donar feina a un 
total de 64 persones que es trobaven 
a l’atur mitjançant plans d’ocupació del 
SOC i propis. De tota manera, l’equip de 
govern és conscient que no n’hi ha prou 
i per això estarà amatent a possibles 
noves convocatòries.
En aquests dos anys des del Servei 
d’Ocupació de Masquefa també s’ha 
ajudat 298 usuaris a trobar feina, ja sigui 
directament des de la borsa de treball 
de l’Ajuntament o bé mitjançant altres 
vies després de passar per aquest servei 
municipal.
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l’Església de Sant Pere. En aquesta ocasió 
l’audició va començar una mica més tard 
per donar-nos temps d’arribar-hi després 
de la llarga sobretaula.

Jornada intensiva a la Rojo
Quatre dies més tard, el divendres 30, el 
Nadal va regalar-nos una intensa jornada 
al Recinte Rogelio Rojo. Va començar a la 
Biblioteca, amb la visita del Patge Viu Viu. 
Durant tres hores els nens i nenes van 
anar passant per la sala d’actes per fer 
arribar a l’emissari reial les cartes amb els 
seus desitjos. Un cop a la Biblioteca vam 
poder admirar un original pessebre fet de 
llibres, a més de conèixer les instal·lacions 
i serveis de l’equipament.
A pocs metres d’allà, a la Sala Polivalent, 
ens esperaven un mogut espectacle 
infantil i una bona tassa de xocolata 
calenta preparada pels voluntaris del 
Club Patí Masquefa.
Encara sense sortir del recinte de 
l’antiga fàbrica, tothom qui ho va 
voler va poder demostrar el seus dots 
de conductor en una sessió oberta 
d’escalextric organitzada pel Club Slot 
Masquefa.  També vam poder provar 
sort amb la paleta i la pilota en una 
activitat promoguda pel Club Tennis Taula. 
Simultàniament el Casal de Joves ens 
oferia la possibilitat de regalar obsequis 
fets amb les nostres pròpies mans gràcies 
a un taller de regals artesanals.

La gresca de Cap d’Any i la 
màgia de la nit de Reis
El 31 de desembre els masquefins 
vam acomiadar el 2011 i vam donar la 
benvinguda al 2012 en la multitudinària 
festa de Cap d’Any que ens va preparar 
el Club Patí Masquefa. La gresca a la 
Polivalent es va allargar i, potser per això, 
l’agenda nadalenca va preferir reposar 
fins al dia 5 de gener, quan vam rebre la 
visita més màgica de totes, la dels Reis 

FESTES DE NADAL,
TRADICIÓ, IL·LUSIÓ ... I LLIBRES
Masquefa va viure un Nadal entre llibres. 
La programació temàtica organitzada per 
l’Ajuntament i les entitats va tenir en la 
Biblioteca un dels seus escenaris més 
destacats. El Patge Viu Viu la va escollir 
per anar-hi a recollir les cartes dels in-
fants als Reis d’Orient. L’activitat ens va 
apropar un equipament que, en només 
un any de vida, s’està convertint en mo-
tor de l’activitat cultural a casa nostra.
Però la nova Biblioteca no va ser l’únic 
escenari nou. També el Casal de Joves es 
va estrenar en la festa amb l’organitza-
ció d’un taller que ens va ensenyar a fer 
regals artesanals. Les festes nadalenques 
ens van reservar altres escenaris i altres 
activitats. Totes van destacar per l’elevada 
participació. I també per l’alegria i la il-
lusió que aquestes festes ens encomanen 
a grans i petits.

Cagatió per començar
L’agenda de Nadal es va estrenar el 17 de 
desembre amb el gran cagatió organitzat 
per l’Associació de Comerciants i Serveis, 
que aquesta vegada es va traslladar a la 
Sala Polivalent. Nombrosos infants van 
picar de valent un tió que va ser molt 
generós amb els regals.

Festa de Nadal i concert 
per Sant Esteve
Les activitats es van reprendre la nit de 
Nadal, el 24, amb una festa nocturna a la 
Sala Polivalent, a càrrec del Club Twirling 
Can Parellada. A més de contribuir a la 
programació amb una activitat que ens 
va fer passar una bona estona, la festa va 
ajudar una entitat sense ànim de lucre 
com el Club Twirling a recaptar alguns 
diners per a les seves activitats. El mateix 
va passar amb la festa de Cap d’Any del 
Club Patí Masquefa.
Abans, però, la diada de Sant Esteve ens 
va portar tot un clàssic: el tradicional 
concert de Nadal de la Coral l’Alzinar a 

UN NADAL A LA BIBLIOTECA
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La Salma Manzano Pérez va ser el primer nadó que va 
néixer a Masquefa l’any 2012 i va ser inscrit al registre 
de l’Ajuntament.La Salma va néixer el primer dia de 
l’any, l’1 de gener, a les 10.25h. Va pesar 2 quilos i 900 
grams. És filla del Jesús Manzano i la Natàlia Pérez.

d’Orient.
Melcior, Gaspar i Baltasar van ser rebuts a 
l’escola Font del Roure, des d’on van enfilar 
el camí fins a l’Ajuntament. Allà, l’alcalde els 
va lliurar la clau de la vila perquè poguessin 
entrar a totes les cases i deixar-hi els regals. 
Escortats per una cinquantena de patges 
i patgeses, i per la Banda de Cornetes i 
Tambors i les majorets de Can Parellada, 
els Reis d’Orient van fer un nou recorregut, 
en companyia també del Patge Viu Viu, 
d’alguns personatges de ficció sortits de 

contes, i de les carrosses dels comerciants i 
de la Cofradía. El nou trajecte els va portar 
fins davant del CTC, on molts infants van 
lliurar-los a última hora les seves cartes.
Després van seguir el seu camí fins a La 
Beguda, on un espectacle infantil ajudava 
grans i petits a combatre els nervis de 
l’espera. Quan els Reis van arribar-hi van 
rebre la clau del poble de mans de l’alcalde 
de Sant Esteve, amb la qual van poder 
entrar a totes les cases.
En la seva estada a Masquefa, els Reis no 

van oblidar-se dels avis i àvies del Centre 
de Dia. Un patge va portar-los la màgia i la 
il·lusió de la festa i també alguns presents. 
L’emissari reial va quedar meravellat amb 
l’arbre de Nadal i el pessebre que els 
usuaris havien fet amb material reciclat.
Un any més, la cavalcada va ser possible 
gràcies a la feina de la Comissió de Reis, a la 
qual l’Ajuntament agraeix la seva implicació, 
així com també a les entitats, els voluntaris, 
les empreses i el personal municipal que hi 
van participar.

Ylenia Sánchez Márquez va ser el darrer nadó que va 
néixer a Masquefa l’any 2011 i va ser inscrit al registre de 
l’Ajuntament. Ylenia va néixer el dia 28 de desembre, a les 
12.23h. Va pesar 2 quilos 750 grams. És filla del José María 
Sánchez i l’Alexandra Márquez.

DARRER NAIXEMENT DEL 2011 I PRIMER DEL 2012
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FEBRER
10 de febrer: taller de dansa 
del ventre
17 de febrer: vídeo-fòrum
25 de febrer: carnestoltes

MARÇ
2 de març: torneig futbolins
9 de març: taller de percussió
23 de març: taller de xanques
30 i 31 de març: taller de fotografia

Hi ha maneres 
de fer arribar 
el supor t a 
qui més ho 
necessita o 

d’empènyer  per promoure 
canvis polítics i socials; per 
exemple, par ticipant en 
les campanyes i accions 
solidàries impulsades per 
ONG i moviments associatius. 
i empreses amb un objectiu 
concret: demanar que s’anul·li una 
condemna de mor t, que s’aprovi 
o es modifiqui una llei, exigir a 
una empresa farmacèutica que 
no posi entrebancs als medicaments 
bàsics per a països del sud, etc. Com 
més va, més ONG es decanten per 
aquestes accions. Però cal separar el 
gra de la palla i, abans de par ticipar 
en qualsevol ciberacció, especialment 
les propostes que arriben per correu 
electrònic, convé verificar qui hi ha 
darrere de la iniciativa, quin ús es farà 
de la nostra adhesió i si podrem arribar 
a saber quan i com es presentaran les 
signatures electròniques recollides. Tot 
plegat per a no contribuir, sense voler, 
a donar supor t a falses crides que no 
pretenen sinó arreplegar adreces de 
correu electrònic indiscriminadament 
amb un missatge commovedor.

Si vols apropar-te al món del voluntariat, 
a Masquefa tens diverses opcions.  

• L’Associació del Grup de 
Voluntaris de Masquefa, gestiona 
el banc d’aliments per a famílies 
amb necessitats de la vila.  Si voleu 
més informació i/o col·laborar amb 
ells/elles podeu enviar un correu 
electrònic a l’adreça 
agvmasquefa@gmail.com

• Comissió Jove U18: 
La comissió U18 és la 
comissió de joves de 
menys de 18 anys que 
col.laboren amb la 
Regidoria de Joventut 
organitzant i col-
laborant en diverses 
activitats dirigides 
als i les joves.  Una 
de les activitats 
punteres organitzades 

conjuntament amb la comissió 
U18 és el concer t solidari 
Musica contra la SIDA.  Si voleu 
saber-ne més podeu passar pel 
Casal de Joves o enviar-nos un 
correu a rojo.jove@hotmail.es

A par t d’aquests dos col-
lectius que organitzen accions 
de caire benèfic, a Masquefa 
pots trobar fins a 50 entitats 
diverses sense afany de lucre, 
que estan implicades en la vida 
social i cultural del poble amb 
la par ticipació o l’organització 

d’activitats extraordinàries i ober tes 
a tothom. Si vols conèixer-les, et pots 
adreçar al Casal de joves (Recinte 
Rogelio Rojo), trucant al 93 772 
85 21 o enviar-nos un correu a  
rojo.jove@hotmail.es i t’informaren de 
com pots contactar amb elles. 

CASAL de JOVES. L’AGENDA

ELS JOVES I EL VOLUNTARIAT



l’Agenda

CULTURA  
I FESTES

 � CAFÈS AMB HISTÒRIA

‘Els nazis a Espanya’
1a sessió
Dissabte 4 de febrer
A les 17h a la Biblioteca Municipal
2a sessió
Dissabte 11 de febrer
A les 17h a la Biblioteca Municipal

 � BALLS POPULARS

Diumenge 5 de febrer
A les 18h a la Sala Polivalent 
Amb el Duo Miam
Preu: 2 euros

Diumenge 19 de febrer
 A les 18h a la Sala Polivalent 
Amb el Grup Choffers
Preu: 2 euros

 � L’ALZINAR

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

Body Form suau
Cant Coral
Dibuix Manga
Ioga
Taekwondo
Teatre
Tennis

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

CURSOS I  
TALLERS

 � TIC

Dona’t una oportunitat 
Del 5 de març al 21 de maig
Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 
11:30h
Inscripcions: Fins el 2 de març – CTC
(inscripció online www.masquefa.cat)

acTIC bàsic
Semipresencial
Del 2 de febrer al 15 de 
març
Dies presencials: dijous de 18 a 
19:30h
Inscripcions: Fins l’1de febrer – CTC 
(inscripció online: www.masquefa.cat)

Base de dades amb Ms. 
Access 2007
Semipresencial
Del 6 de febrer al 26 de 
març
Dies presencials: Dilluns de 18 a 
19:30h
Inscripcions: Fins el 3 de febrer – 

Febrer ‘12

CTC
(inscripció online: www.masquefa.cat)

Ofimàtica bàsica
Del 6 de febrer al 5 d’abril
Dilluns, dimarts i dijous de 18 a 
19:30h
Inscripcions: Fins el 3 de febrer – 
CTC
(inscripció online: www.masquefa.cat)

Ofimàtica avançada
Del 6 de febrer al 5 d’abril 
Dilluns, dimarts i dijous de 19:30 a 
21h
Inscripcions: Fins el 3 de febrer – 
CTC 
(inscripció online www.masquefa.cat)

Iniciació a la informàtica
Del 8 de febrer al 21 de 
març 
Dimecres i divendres de 18 a 19:30h
Inscripcions: Fins el 7 de febrer – 
CTC 
(inscripció online www.masquefa.cat)

Internet i correu electrònic
Del 23 de març al 4 de maig
Dimecres i divendres de 18 a 19:30h
Inscripcions: Fins el 27 de març – 
CTC
(inscripció online: www.masquefa.cat)

 � FORMACIÓ PER 
A L’OCUPACIÓ

Manipulació d’aliments 
Dimecres 29 de febrer de 10 
a 13h
Inscripcions: Fins el 24 de febrer – 
CTC
(inscripció online: www.masquefa.cat)
Preu: 30€ 

Monitor/a de lleure infantil 
i juvenil (Títol oficial)
Adreçat a persones majors de 18 
anys
A l’abril (dates i horaris 
pendents de confirmació)
Demaneu més informació al CTC
(inscripció online: www.masquefa.cat)
Preu: 175€ 

XERRADES
Xerrada ‘Vols estudiar a 
la Universitat Oberta de 
Catalunya?’
Coneix la formació que ofereix i 
com matricular-te
2 de febrer a les 18:30h
Inscripcions: Fins l’1 de febrer – CTC
(inscripció online: www.masquefa.cat )

ESPORTS

 � CLUB CICLISTA 
MASQUEFA

Sortides a les 08.30h 
Recorreguts sense programar (fora 
de temporada)

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

 � CLUB DE TIR 
ESPORTIU

12/febrer – 09.30h 
Campionat de Catalunya 
(1a fase)
Pistola Standard
Inscripció prèvia

26/febrer – 09.30h 
Carabina 3X20

 � CLUB PETANCA 
MASQUEFA

Cada Dissabte a les 17.30h
Campionat obert de petanca

 � CLUB BÀSQUET 
MASQUEFA

04/febrer – 19h
Sots 21 A Masculí Nivell A-2
CLUB BÀSQUET MASQUEFA A – 
CB CORBERA B

05/ febrer – 09h
Mini Masculí
CB MASQUEFA MIXTE – EB SANT 
VICENÇ

05/ febrer – 10.15h
Infantil Masculí Promoció
CLUB BÀSQUET MASQUEFA – AE 
L’ESQUITX

05/ febrer – 11.30h
Cadet Masculí Promoció
CLUB BÀSQUET MASQUEFA – 
CB LA MERCÈ 2

05/ febrer – 13h
Pre-Mini Masculí
CB MASQUEFA MIXTE – CBSAB 
GROC

11/febrer – 16h
Júnior Masculí Nivell C
CLUB BÀSQUET MASQUEFA – 
CE GELIDA

11/febrer – 17.30h
Sots 21 B Masculí Nivell B
CLUB BÀSQUET MASQUEFA B – 
CB CUBELLES B

11/febrer – 20.30h
Sèniors Masculí
CLUB BÀSQUET MASQUEFA A – 
TOTSPORTS CB B

12/ febrer – 09h
Mini Masculí
CB MASQUEFA MIXTE – 
BÀSQUET L’ARBOÇ

12/ febrer – 10.15h
Infantil Masculí Promoció
CLUB BÀSQUET MASQUEFA – 
CB CUBELLES

12/ febrer – 11.30h
Cadet Masculí Promoció
CLUB BÀSQUET MASQUEFA – 
CEB ST JORDI B

12/ febrer – 13h
Pre-Mini Masculí
CB MASQUEFA MIXTE – BERNI 
CAMPUS BASQUETFELS 2012

25/febrer – 16h
Junior Masculí Nivell C
CLUB BÀSQUET MASQUEFA – 
JOVENTUT ST VICENÇ

25/febrer – 17.30h
Sots 21 B Masculí Nivell B
CLUB BÀSQUET MASQUEFA B – 
CB VILADECAVALLS

25/febrer – 19h
Sots 21 A Masculí Niv. A-2
CLUB BÀSQUET MASQUEFA A – 
ELS MONJOS BC A

25/febrer – 20.30h
Sèniors Masculí
CLUB BÀSQUET MASQUEFA A – 
UE CAPELLADES 

26/ febrer – 10.15h
Infantil Masculí Promoció
CLUB BÀSQUET MASQUEFA – 
BÀSQUET BASE MOLINS

26/ febrer – 11.30h
Cadet Masculí Promoció
CB MASQUEFA – TXAPO 
BASQUET B

 � CLUB PATÍ 
MASQUEFA 

04/ febrer – 10h
PB Iniciació P3 Camp. Bcn
CP MASQUEFA A – CH STA 
PERPÈTUA B

04/ febrer – 11h
Prebenjamí P1 – Camp. Bcn
CP MASQUEFA – CH MATARÓ A

04/ febrer – 12h
Benjamí 16 C1 Copa Barcelona
CP MASQUEFA B– CT BARCINO

04/ febrer – 13h
Benjamí 16 C2 Copa Barcelona
CP MASQUEFA A – PHC SANT 
CUGAT B

04/ febrer – 14h
Aleví F1 Copa Federació
CP MASQUEFA B – CL LLISTA 
BLAVA B

04/ febrer – 16h
Infantil F6 Copa Federació
CP MASQUEFA – CP TARADELL

11/ febrer – 15h
Aleví F8 Copa Federació
CP MASQUEFA A – CP RIUDOMS

11/ febrer – 15h
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Júnior F2 Copa Federació
CP MASQUEFA – CAPELLADES 
HC

17/febrer – 21.45h
Sèniors 1a Catalana Grup A
CP MASQUEFA – REUS 
DEPORTIU

25/ febrer – 09h
PB Iniciació P1 Camp. Bcn
CP MASQUEFA B – CH MATARÓ 
A

25/ febrer – 10h
PB Iniciació P3 Camp. Bcn
CP MASQUEFA A – CP VIC A

25/ febrer – 11h
Prebenjamí P1 Camp. Bcn
CP MASQUEFA – CHP BIGUES I 
RIELLS B

25/ febrer – 15h
Aleví F8 Copa Federació
CP MASQUEFA A – CH 
NAVARCLES

25/ febrer – 16h
Infantil F6 Copa Federació
CP MASQUEFA – CH CADI

25/ febrer – 17.30h
Juvenil F3 Copa Federació
CP MASQUEFA – CERDANYOLA 
CH B

 � ESCOLA DE 
FÚTBOL BASE 
MASQUEFA 

04/ febrer – 11h
Aleví Grup 45 4t Div.
ESCOLA F. BASE MASQUEFA B – 
COL·LEGI ST BONAVENTURA C

04/ febrer – 12h
Benjamí 7 Grup 41 3a Div.
 ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
SAN MAURO B

11/ febrer – 11h
Aleví Grup 45 4t Div.
 ESCOLA F. BASE MASQUEFA B – 
ÒDENA CD B

11/ febrer – 12h
Benjamí 7 Grup 41 3a Div.
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
GELIDA CF B

11/ febrer – 12h
Benjamí 7 Grup 42 3a Div.
ESCOLA F. BASE MASQUEFA B – 
BASE OLÈRDOLA B

 � FC MASQUEFA 

04/febrer – 09.15h
Benjamí 7 Grup 42 3a Div.
MASQUEFA FC C – BASE 
OLÈRDOLA CE B

04/febrer – 09.15h
Aleví Grup 43 4a Div.
MASQUEFA FC A – POBLA DE 
CLARAMUNT B

04/febrer – 10.30h
Prebenjamí 7 Grup 45
MASQUEFA FC A – PALLEJÀ CF E

04/febrer – 10.30h
Benjamí 7 Grup 41 3a Div.
MASQUEFA FC A – CAPELLADES 
CF A

04/febrer - 11.30h
Femení Infantil Aleví 2a Div. Grup 1
MASQUEFA FC A – INCRESA ATL. 
CF A

04/febrer – 13h
Infantil Grup 39 3a Div.
 MASQUEFA FC A – CALAF UD A

04/febrer – 16.30h
38è Camp. Cat. Futbol Veterà 3a Div.
FC MASQUEFA – ST 
FELIUINCRESA MOLINS

04/febrer – 18.30h
Juvenil Grup 31 2a Div.
MASQUEFA FC A – 
MONTSERRAT IGUALADA A

05/febrer – 09.15h
Prebenjamí 7 Grup 44
MASQUEFA FC C – CUBELLES 
CF B

05/febrer – 09.15h
Aleví Grup 45 4t Div.
MASQUEFA FC B – BASE 
OLÈRDOLA C

05/febrer – 10.30h
Prebenjamí 7 Grup 43
MASQUEFA FC B – CUBELLES 
CF A

05/febrer – 12h
Quarta catalana Grup 7
MASQUEFA FC A – ATENEU 
IGUALADÍ A

05/febrer – 14h
Femení 2a Div. Grup 1
MASQUEFA FC A – 
ESPARREGUERA CE A

05/febrer – 17h
Cadet Grup 31 2a Div.
 MASQUEFA FC A – MAS 
CATARRO B

18/febrer – 16.30h
38è Camp. Catal. Futbol Veterà 3a 
Div.
FC MASQUEFA – SANTBOIÀ

25/febrer – 09.15h
Benjamí 7 Grup 42 3a Div.
MASQUEFA FC C– STA COLOMA 
QUERALT B

25/febrer – 09.15h
Aleví Grup 43 4a Div.
MASQUEFA FC A – GELIDA CF A

25/febrer – 10.30h
Prebenjamí 7 Grup 45
MASQUEFA FC A – PIERA AE A

25/febrer – 10.30h
Benjamí 7 Grup 41 3a Div.
 MASQUEFA FC A – ÒDENA CE B

25/febrer - 11.30h
Aleví Grup 35 4t Div.
MASQUEFA FC C – LA PALMA 
CERVELLÓ A

25/febrer - 11.30h
Femení Infantil Aleví 2a Div. Grup 1
MASQUEFA FC A – LEVANTE LAS 
PLANAS B

25/febrer – 13h
Infantil Grup 39 3a Div.
MASQUEFA FC A – HOSTALETS 
PIEROLA A

25/febrer – 18.30h
Juvenil Grup 31 2a Div.
MASQUEFA FC A – POBLA 
CLARAMUNT A

26/febrer – 09.15h
Prebenjamí 7 Grup 44
MASQUEFA FC C – CALAF UD B

26/febrer – 09.15h
Aleví Grup 45 4a Div.
 MASQUEFA FC B – HRISTO 
STOITCHKOV CF B

26/febrer – 10.30h
Prebenjamí 7 Grup 43
MASQUEFA FC B – SITGES UE A

26/febrer – 10.30h
Benjamí 7 Grup 43 3a Div.
MASQUEFA FC B – RIBES CD C

26/febrer – 12h
Quarta Catalana Grup 7
MASQUEFA FC A – TOUS UE A

26/febrer – 14h
Femení 2a Div. Grup 1
MASQUEFA FC A– QUINTINENC 
CF A

26/febrer – 17h
Cadet Grup 31 2a Div.
MASQUEFA FC A– SAN MAURO 
UD B

 � FS GRUP TDE 
ESPARDENYA 
MASQUEFA

11/febrer – 12h
Territorial Catalana Grup 3
CFS GAMPER SPORT A – 
GIRONELLA FSC A

 � MASQUEFA TENNIS 
TAULA CLUB 

19/ febrer – 11h
MASQUEFA TTC – CC ST 
ANDREU B

 � CLUB 
EXCURSIONISTA 
ANOIA

Dissabte 11 de febrer
 Projecte ‘CIMS’ 10 anys CEA
Puig Castellar (943m)

Dissabte 18 de febrer
Via Ferrata (per determinar)
Per a més informació dirigiu-vos 
al Club Excursionista Anoia, els 
divendres de 19 a 21h,  al 93 772 67 
20 o al carrer Crehueta, 33.  
També a ceanoia@hotmail.com

NOTA INFORMATIVA
• Alguns dels calendaris publicats en aquesta secció podrien patir modificacions d’última hora. Podreu consultar els canvis a www.masquefa.cat.

AVÍS: CANVIS EN LA DISTRIBUCIÓ DE L’AGENDA
• A causa de la nova periodicitat de la revista ‘Masquefa Batega’, que s’edita cada dos mesos, d’ara en endavant les agendes cultural i esportiva es podran 

consultar cada mes a la pàgina web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat). A més, la podreu rebre gratuïtament per correu electrònic prèvia subscripció a 
www.masquefa.cat.  També trobareu alguns exemplars de l’agenda en paper a les dependències municipals, els forns i la resta de punts de distribució habituals. 
(Properament més informació a www.masquefa.cat).

• Per a la seva publicació, les entitats i associacions poden continuar enviant-nos, abans del dia 10 de cada mes, la informació de les activitats que organitzen per 
al mes següent al correu electrònic amillfi@diba.cat. 
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La festivitat dels Tres Tombs
El patronatge de Sant Antoni és 
en general sobre tots els animals 
domèstics. Mes específicament es 
refereix als animals de treball: cavalls, 
ases, mules, bous i també els porcs i les 
aus de corral; és a dir, els animals que 
tenen una vinculació amb l’economia 
domèstica. Darrerament els gossos 
i altres animals de companyia han 
agafat protagonisme a mesura que 
anaven desapareixent els 
animals de feina.
Des del 1822 els gremis 
de traginers de l’Anoia 
celebren el dia 17 de gener 
la festivitat del seu patró, 
Sant Antoni Abat, i entre els 
nombrosos actes destaquen 
Els Tres Tombs. Antigament 
tot el transport es feia en 
carros i a Masquefa, com a 
poble de tradició vitivinícola, 
hi havien molts carreters 
que s’encarregaven de 
traginar el vi i l’aiguardent amb carros. 
Des del S. XIX els propietaris d’aquest 
mitjà de transport eren els principals 
promotors d’aquesta festivitat, que va 
ser molt celebrada i lluïda a la vila fins 
a la dècada dels anys 60 del S. XX.
La litúrgia religiosa es barrejava amb 
la festivitat popular. Uns dies abans 
s’ultimaven els preparatius perquè 
calia tenir-ho tot a punt per al dia 
17 de gener. La junta directiva de la 

Comissió de festes designava cada any 
un banderer encarregat d’encapçalar 
la comitiva entre els veïns de l’ofici 
més aptes. Aquest penjava la bandera 
del Sant Patró a la barana del seu 
balcó la nit abans de Sant Antoni.
L’endemà el banderer escollit anava al 
capdavant de la comitiva acompanyat 
de dos cavallers que l’ajudaven amb 
dos llaços a mantenir la bandera dreta. 

Al darrere desfilaven la Comissió 
de festes, l’orquestra llogada, les 
autoritats del moment i tota la corrua 
de cavalleries i carruatges guarnits 
amb els millors presents. Els carreters 
que s’ho podien permetre oferien de 
bon matí coca i mistela als veïns que 
volguessin esmorzar.
La caravana de carros es dirigia cap 
a l’església parroquial tirant caramels 
per als nens i nenes que s’ho miraven. 

Tot estava a punt per al ritual religiós, 
que consistia a donar tres tombs 
al voltant de l’església i, al seu pas, 
el mossèn beneïa les cavalleries, 
assegurant així la protecció del Sant 
Patró per a tot l’any. 
Els dos primers tombs es feien 
entre ‘Cal Monner’, casa del carrer 
Major 6-8, també coneguda com 
‘Ca l’enterramorts’, i el conegut 

antigament com el camp 
de l’Ajuntament (antiga 
Biblioteca). L’últim tomb 
ja es feia de punta a punta 
de la vila. I per finalitzar 
es feia una cursa entre els 
qui tenien cavalls i volien 
fer-los córrer una estona 
pel poble. A la tarda i a la 
nit se celebraven balls amb 
una bona orquestra, i així 
se celebrava la festa dels 
traginers en què tothom hi 
estava convidat. 

L’aparició de nous mitjans de 
transport va arraconar de mica 
en mica els carros i els cavalls del 
poble fins a la seva desaparició. Això 
va suposar també l’abandonament 
definitiu d’aquesta manifestació 
festiva a Masquefa.

Xavier Pérez Fornés.
Fonts Orals: A M, LL E, P A.

Tres Tombs a Masquefa, dècada dels 50     Foto cedida per Josep Llopart

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

• Els escrits s’acompanyaran del nom, l’adreça, el telèfon o el 
correu electrònic de la persona que firma.
• Si el signant forma part d’una entitat i la temàtica que tracta 
està relacionada amb l’entitat, es farà constar.

• Es prega que les cartes no superin les 20 línies d’extensió. 
En cas contrari, la revista Masquefa batega es reserva el dret 
a resumir-les, sempre sense alterar-ne el contingut essencial.
•  Amb la finalitat de fomentar la participació ciutadana, tindran 
prioritat les persones que escriguin per primera vegada.
• Quan el contingut d’una carta requereixi una resposta 
per part de la persona, entitat o institució a la qual es faci 
referència, aquesta es publicarà en el mateix número i amb la 
mateixa extensió.
• No es publicaran les cartes que no siguin respectuoses amb 
les persones i les institucions.

LES VOSTRES OPINIONS

CAFÈS AMB HISTÒRIA
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NOM: Associació de Propietaris de Can Quiseró
ANY DE CREACIÓ: 9 de juny de 1974
INTEGRANTS: 7 persones integren la junta
SOCIS: 110
CATEGORIA: Societat
ACTIVITAT: Representació dels interessos dels propietaris 
de la urbanització. Organització de tot tipus d’activitats socials, 
lúdiques, culturals i esportives
adreça: local social (C/ Puigmal 2-4)
tel.: 627 17 50 42 (Luis Juncal)  

La història de l’Associació de Propietaris de Can Quiseró és la història de la lluita d’uns veïns per millorar 
el seu barri i gaudir d’una urbanització digna. És l’exemple de fins a quin punt la unió fa la força. L’entitat va 
néixer el 1974, quan arran de les desavinences amb el promotor de la urbanització un grup de propietaris 
va decidir unir esforços per dotar Can Quiseró dels serveis bàsics. L’any 1982 la mateixa entitat iniciava les 
obres per fer les voreres dels carrers, asfaltar-los i instal·lar-hi l’enllumenat públic, pagant cada propietari 
6 pessetes per pam. Quatre anys després, el Ple de l’Ajuntament aprovava l’adhesió de Can Quiseró com 
a barri de Masquefa. L’entitat feia un nou salt el 1998 amb la construcció del local social: assumia una 
hipoteca que paguen els propietaris, a raó de 48 euros anuals. 
En l’actualitat Can Quiseró és una urbanització amb tots els serveis i una bona qualitat de vida. L’Associació 
de Propietaris manté com a missió principal aquesta preocupació per continuar millorant el dia a dia. De fet, 
aquesta ha estat la gran raó de ser de totes les juntes que  ha tingut en aquests 37 anys, encapçalades pels 
presidents Luis Alberto Vicenç, Domingo Mínguez, Evaristo Castelo, Ricardo Pérez, Jesús Posada, Antonio 
Montalbán, Antonio Gil, Juan Cayero, Enrique Gómez i Sebastián Paniagua. Paniagua presideix la junta 
actual, integrada també per Luis Juncal (vicepresident), Serafín Fariñas (tresorer) i els vocals Juan Gutiérrez 
(‘El Betis’), Manuel Marchena, José Llorca i Isidro Almuzara. Durant aquestes gairebé quatre dècades, 
l’associació ha recollit els suggeriments, les propostes i les reivindicacions dels propietaris mitjançant una 
assemblea anual o altres trobades.
També es preocupa d’organitzar diverses activitats festives, socials, culturals i esportives que ajuden els 
veïns a passar una bona estona i a reforçar els seus lligams. Entre aquestes destaca la Festa Major, el 
14 i 15 de juliol, que la urbanització celebra en honor al seu patró, Sant Jaume. Can Quiseró també 
celebra la Festa de la Castanyada i ‘Halloween’, un gran caga tió per Nadal o un trofeu de futbol sala 
amb la participació d’equips d’altres urbanitzacions i municipis. A més l’entitat organitza sortides arreu de 
Catalunya i un curs de treballs manuals. L’objectiu és que tots els veïns, de totes les edats i gustos, tinguin 
l’oportunitat de gaudir-ne.
L’associació agraeix la col·laboració econòmica dels propietaris, que paguen una quota anual. Sense això 
no seria possible ni fer les activitats ni pagar la hipoteca del local social. L’entitat també ingressa un lloguer 
pel bar del local i rep una subvenció anual de l’Ajuntament.

Associació de Propietaris de Can Quiseró:  
quan la unió fa la força 

“L’entitat veïnal, creada fa gairebé quatre dècades, ha 
treballat des del primer dia i fins a l’actualitat per millorar 

el dia a dia de la urbanització”


