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Nit de l’Esport 2013: les fotos
de tots els clubs i esportistes

MASQUEFA

SABÍEU QUE...
CONCURS DE FOTOGRAFIA VILA DE MASQUEFA
La regidoria de Cultura organitza una
nova edició del Concurs de Fotografia
Vila de Masquefa, adreçat a tots els
aficionats a la fotografia. La inscripció
és gratuïta. La temàtica del concurs són
les festes populars que se celebren a
Masquefa i en poden mostrar qualsevol
aspecte: cultural, folklòric, tradicional,
gastronòmic, d’oci
i lleure. No es
pot identificar la
pròpia imatge de
les persones (dret
d’imatge).
Cada autor podrà
presentar
fins
a 3 fotografies
i
és
condició
indispensable
que estiguin fetes
durant aquest 2013 i no hagin estat
premiades en cap altre concurs. No
s’acceptaran ni fotografies manipulades
digitalment ni fotomuntatges. El format
ha de ser digital amb arxiu JPG, amb una
resolució suficient perquè puguin ser
reproduïdes en paper, fins a la grandària
màxima de 20 x 30.
El termini per a presentar els treballs serà

del 4 al 15 de novembre. Per participar
al concurs cal omplir i lliurar l’imprès que
trobareu a www.masquefa.cat i també a
la recepció de l’Ajuntament (C/ Major,
93). Junt amb l’imprès s’hi ha d’adjuntar
les fotografies, que han de portar el títol
i el pseudònim. L’imprès i les fotografies
es poden fer arribar, o bé en un CD a
la recepció de
l’Ajuntament
de
Masquefa
(C/
Major, 93 08783
Masquefa) o bé, per
correu electrònic,
a l’adreça amillfi@
diba.cat .
Totes les fotografies
presentades
s’exposaran durant
les festes de Nadal
i Reis. A més, el jurat n’escollirà 13 per
a il·lustrar el calendari del 2014 que
editarà l’Ajuntament. També es lliuraran
tres premis: un primer premi de 200
euros, un segon de 100 euros, i un tercer
de 50 euros.
Per a més informació consulteu les bases
a www.masquefa.cat. També podeu
trucar al 93 772 50 30 (Cultura).

í
Cribatge dels càncers mamari i uter
Cribatge del càncer de
ma ma
El càncer de mama és el càncer més
freqüent en les dones. La prevenció
secundària mitjançant el cribratge es
presenta com una estr atègia efectiva
i factible per reduir-ne l’impacte .
La prova diagnòstica és la mamografia.
Es recomana a :
e
Persones sanes, persones sens
t
eda
en
s
iliar
antecedents fam
,
anys
59
i
50
els
compresa entre
cada 2 anys.
A partir d’aquestes edats, la data
de realització es comunicarà,
personalment, per correu postal des
de l’hospital de referència (HSJD
Mar torell)

•

Cribatge del càncer de
coll uterí
La prova diagnòstica és la citologia.
Recomanacions:
Als 3 anys d’inici de les relacions
sexuals.
Inicialment calen 2 citologies seguides
amb un interval d’1 any.
Posteriorment cada 3 anys.
la
Es realitza al CAP Masquefa, a
consulta de la llevador a

•
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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 93 771 73 42
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 (Mar torell) 93 775 51 03
AMBULÀNCIA
061 / 112
ANAIGUA
93 772 75 32
BOMBERS
112
BUTANO (Mar torell)
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
636 365 631
A LA DONA
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
FARMÀCIA
93 772 53 01
FERROCARRILS
93 205 15 15
CATALANS
GAS NATURAL. Distribució. 902 200 850
GUARDIA CIVIL
062
HISENDA (Igualada)
93 804 65 61
HISPANO IGUALADINA 93 804 44 51
HOSPITAL (Mar torell)
93 774 20 20
INEM (Mar torell)
93 775 10 62
INFORMACIÓ GENERAL
012
JEFATURA TRÀNSIT (BCN) 93 298 65 00
JUTJAT DE PAU
93 772 57 57

LLAR INFANTS MUNICIPAL
93 772 50 24
FRANCESC MATA I SANGHÉS

MOSSOS D'ESQUADRA
ORGT (Masquefa)
ORGT (Piera)
PARRÒQUIA SANT PERE
POLIESPORTIU
REGISTRE PROPIETAT
RENFE
SANITAT RESPON
SEGURETAT SOCIAL (Igualada)

112
93 775 92 55
93 472 92 23
93 772 52 26
93 772 63 92
93 803 11 18
902 24 02 02
902 11 14 44
93 804 62 62
SECCIÓ D'INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
TAXI
93 771 60 12
600 542 614
TAXI
TAXI 8 places i adaptat
648 659 009

MASQUEFA
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EL PROCÉS DE RECERCA DE FEINA

FORMAR-SE AL COSTAT DE CASA
En l’actual context de crisi i atur, formar-se, i fer-ho continuadament
al llarg de la vida, és més necessari que mai. Per això l’Ajuntament
disposa d’un Pla Local d’Educació Permanent que ofereix
específicament a les persones adultes la possibilitat de fer
nombrosos cursos i tallers, amb l’avantatge, a més, de poder-los fer
a Masquefa mateix, al costat de casa. Aquesta agenda formativa
per a adults s’ha ampliat any rere any, incorporant també estudis
que abans no s’impartien al municipi, fet que obligava a desplaçarse.
Paral·lelament l’Ajuntament ha posat en marxa un pla formatiu
gratuït adreçat als emprenedors, les empreses i els comerços, per
ajudar-los a ser més competitius i proporcionar-los eines per fer
front als nous reptes.
Durant l’any 2012 es van organitzar 48 accions formatives, en què
es van formar fins a 528 persones.

Formació: molt més que el currículum

Perdre el lloc de treball és molt més que quedar-nos sense feina i
sense una remuneració. Ens afecta a nivell psicosocial i ens obliga a
introduir canvis en la nostra rutina de vida, fins aleshores marcada
pels horaris laborals. Si escollim formar-nos ampliarem el currículum
i incrementarem les opcions de trobar feina. La formació no és
la solució definitiva, però sí una aposta a mig termini que pot
funcionar a l’hora d’accedir al mercat de treball, especialitzant-nos
i diferenciant-nos d’altres candidats. Però també recuperarem uns
hàbits que ens mantindran ocupats, ens relacionarem amb gent
nova en la nostra mateixa situació, crearem una xarxa professional,
tornarem a estar motivats, i ens sentirem més segurs. Formar-se
no només millora l’ocupabilitat, sinó que ens ajuda a la nostra
realització personal, fomenta la ciutadania activa i afavoreix la
integració social.

El CTC, l’espai de referència

Tota l’oferta formativa municipal per a persones adultes es
coordina i s’imparteix al Centre Tecnològic Comunitari (CTC). El
fet de disposar d’una àmplia i variada agenda de formació al costat
de casa, de tenir aquest servei de proximitat, permet conciliar la
vida familiar i personal amb els objectius professionals. Al CTC
podeu trobar formació en tota la franja horària: matí, migdia, tarda
i vespre.
Al CTC trobareu ofertes formatives en diversos àmbits:
•

•

•

•
•

Creació i consolidació d’empreses i comerços:
per estimular l’emprenedoria i fer més competitius els negocis
ja existents
Formació per a l’ocupació: per conèixer eines que
ens ajudin a tenir més possibilitats de trobar una feina o
especialitzar-nos en algun ofici o professió
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
(TIC): per aprendre informàtica, a navegar per Internet i
acreditar aquestes competències
Idiomes
Accessos al sistema educatiu: per reprendre els
estudis

Xerrades: per disposar d’informació sobre temes d’interès
socioeconòmic
Cal destacar el paper de les TIC com un fet transversal, que va
més enllà d’aprendre informàtica, ja que actualment formen part
del dia a dia i es fa imprescindible tenir-ne un bon domini.
D’altra banda, per facilitar la flexibilitat i accessibilitat a la formació,
disposeu de cursos en diverses modalitats:
• Presencial: l’alumne assisteix al centre en l’horari establert
• Semipresencial: l’alumne assisteix al centre en l’horari
establert i ho combina formant-se unes hores des de casa a
través d’Internet
• Online: l’alumne evita desplaçaments i fa tota la formació
mitjançant Internet
Per garantir l’accés de tothom a la formació, bona part dels cursos
estan subvencionats per l’Ajuntament o la Diputació. L’alumne
es veu directament beneficiat aconseguint fer cursos a preus
simbòlics o recuperant el 100% de l’import si assisteix al 80% de
les classes en el cas de les persones en situació d'atur.
També disposeu d’un professional especialitzat en formació que
atendrà les vostres consultes i us farà un acompanyament per
aconseguir els objectius fixats. Si, per exemple, no sabeu on trobar
un curs concret, si voleu accedir a estudis professionals, o si no
teniu l’ESO i voleu conèixer les sortides educatives que existeixen
... podeu demanar hora al CTC (avinguda Catalunya, 60 93 772 78 28 - ctc@masquefa.cat)
•

Guia formativa d’adults

Trobareu tots els cursos que s’organitzen al CTC en la Guia
de formació per a persones adultes que s’edita trimestralment.
La podeu consultar en paper al mateix CTC i online a
www.ctc.masquefa/formacio. A final de juliol es publicarà la guia
del darrer quadrimestre de l’any (setembre-desembre)

MASQUEFA ESTÀ DE FESTA!
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A MASQUEFA,
CULTURA, HISTÒRIA I TRADICIONS
L’Ajuntament aposta per fomentar la cultura, la història i les tradicions com a símbol de la
nostra identitat i la nostra idiosincràsia, com a expressió de la par ticular manera de ser i de
fer col·lectiva de tots els masquefins i masquefines.
Les celebracions populars són una d’aquestes manifestacions.
Cada any celebrem a Masquefa dues festes majors dedicades als
nostres patrons: al maig, la Festa Major Petita, en honor a Sant
Isidre, i aquest mes de juliol la Festa Major Gran, en honor a Santa
Magdalena. Ambdues festivitats destaquen per la seva capacitat
de mobilització, gràcies a l’esforç que han fet l’Ajuntament i
el teixit associatiu per consolidar una programació amb actes
tradicionals i amb algunes novetats que cada any li aporten aire
fresc.
NOU IMPULS A LA FESTA DEL RAÏM I RECUPERACIÓ DE LA
FESTIVITAT DE SANT ELOI
Ara la regidoria de Cultura vol potenciar unes altres dues
celebracions populars emblemàtiques que recorden els nostres
orígens i la nostra història. D’una banda, amb l’Alzinar, al setembre
es donarà un nou impuls a la Festa del Raïm, que rememora les
arrels pageses de Masquefa, lligades a la terra, al cultiu de la vinya
i del camp. La mateixa paraula Masquefa vol dir “terra fèrtil”.
D’altra banda, al desembre es recuperarà la festivitat de Sant
Eloi –patró de la metal·lúrgia-, molt celebrada durant anys pels
treballadors i treballadores de la Fàbrica Rogelio Rojo, testimoni
del procés d’industrialització de la vila i de les importants
transformacions econòmiques i socials que va comportar.

La Festa del Raïm
Masquefa havia sigut un poble pagès des dels seus orígens, i la vinya la font de
riquesa més important dels seus pobladors fins al S.XX. Al setembre recollia
l’esforç i les angúnies de tot l’any. La gent que depenia del cultiu dels ceps
rebien aquest mes amb molta il·lusió; era un mes clau per l’economia del
pagès i Masquefa es mobilitzava de dalt a baix.Tothom uns dies abans posava
a punt els estris que servien per la recollida del raïm, es netejaven i rentaven
els cups, es construïen els garbons ( feixes de branquillons que servien com a
filtre del most), es repassaven les eines, portadores, caparrons, maçons, cistells
veremadors, falçons, tisores... tot havia d’estar a punt per la collita. L’ambient
era extraordinari, perquè arribaven els collidors forans, sobretot de l’Aragó, del
Berguedà i de Castelló. Cada casa els acollia d’un any per l’altre i ja eren com
de la família. La solidaritat es feia evident entre els pagesos que tenien vinyes
més petites i les famílies s’ajudaven a collir-les unes a les altres. Els cavalls i
els carros ocupaven els camins i la flaire del raïm que omplia els cups de les
cases era present a tot el poble.
Les manifestacions festives dels pobles sovint estan relacionades amb la
manera de guanyar-se la vida dels seus habitants. La festa és l’expressió lúdica
de les activitats socioeconòmiques, i amb aquest esperit sorgeix la 1ª Festa
del Raïm de Masquefa. Començava la dècada dels seixanta i una nova entitat
cultural i recreativa batejada amb el nom de l’Alzinar havia nascut feia un any
com alternativa a les propostes de les institucions del moment. La primera
junta d’aquesta entitat va proposar organitzar un sopar de carmanyola per
tot el poble al bosc de l’Alzinar en el temps de la verema. Dit i fet. Amb molta

voluntat es van posar a treballar perquè els assistents tinguessin llum. La
feina no era fàcil, ja que s’havia de portar la suficient energia elèctrica des
de l’antiga granja de pollastres que hi havia a l'actual carrer Bonavista fins al
bosc. La idea era encendre unes bombetes i connectar un tocadiscs perquè
en Jaume Mas, de “Cal Daniel”, li donés vida, amb música de l’època. El vi,
evidentment tampoc podia faltar, i no faltava, perquè en Joan Monsó de Can
Massana en donava tot el que calia i es conservava tota la vetllada fresc
en portadores carregades de glaçons. La festa va ser tot un èxit, i així es va
celebrar durant uns anys al bosc de l’Alzinar.
La construcció de la pista a la plaça de l’Estació va portar noves expectatives,
i la festa es va traslladar del lloc d’origen a la pista o a la plaça, on es va
continuar celebrant el sopar de carmanyola durant anys. Les dècades dels 80
i 90 van portar modificacions a la festa, que va incorporar la màquina per
fer la trepitjada popular amb el raïm que portava en Pere Aloy amb el seu
tractor. Des de l’any 2002, el raïm de Masquefa es porta a la trepitjadora de
la plaça de l’Estació amb la cercavila de carros i cavalls. Malgrat la interrupció
de la festa de manera intermitent durant alguns anys, la Festa del Raïm ha
contribuït a preservar la identitat pròpia d’un poble pagès des dels orígens, i
és un homenatge a la memòria col·lectiva.
Xavier Pérez Fornés
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TRADICIÓ, DINAMITZACIÓ COMERCIAL I PROMOCIÓ
TURÍSTICA
Aquest nou impuls a la Festa del Raïm (14 i 15 de setembre)
passa per fer-la el més fidel possible a la tradició. Per això, a més
de la popular cercavila de carros i cavalls i la posterior trepitjada,
es recrearà durant tot el dissabte una vinya a la plaça de l’Estació,
on també es farà una demostració d’elaboració d’aiguardents
i destil·lats amb una fassina, així com una degustació. Els més
menuts podran passejar en una caravana de ruquets.
Una altra novetat serà una Fira de tastets de vins, caves, restauració,

embotits i pastisseria, a preus populars. Hi participaran empreses
elaboradores de vi i cava d’arreu i també els comerciants locals,
que oferiran, entre altres, degustacions de menjars típics de
Masquefa elaborats amb llegum i arengada, així com embotits
i pastissos de gran tradició, i hi vendran els seus productes. I és
que, a més de viatjar al passat per recordar els nostres orígens, la
Festa del Raïm vol contribuir a dinamitzar el comerç masquefí, i
al mateix temps aprofitar la singularitat d’aquesta celebració per
promocionar la vila turísticament.
Idèntics objectius compartirà la recuperació, l’1 de desembre,
de la festa de Sant Eloi, en què també s’organitzarà una fira
(continua a la pàgina següent)

PROGRAMA DE LA
FESTA DEL RAÏM
Dissabte 14 de setembre
11h: obertura de la festa i inauguració a
càrrec del sommelier Xavier Bassa
12 a 14h: espectacle itinerant de globoflèxia
a càrrec del Raconet Artístic
12 a 15h: obertura de la Fira de tastets (vins
i caves, restauració, embotits i pastisseria)
17.30h: cercavila de carros i cavalls
18 a 22h: obertura de la Fira de tastets
18.30h: trepitjada popular
19h: concurs de tast de vins (Sala d’Actes de
l’Alzinar)
22h: sopar de carmanyola (a la piscina)
24h: concert de blues (a la piscina)
Durant tot el dissabte:
Recreació d’una vinya a la Plaça Josep
Mª Vila amb la demostració d’elaboració
d’aiguardents i destil·lats amb una fassina,
complementada amb una degustació entre
el públic. També es farà la Caravana dels
ruquets (viatges gratuïts amb els infants).

Sant Eloi
Amb la instal·lació de la Fàbrica Rogelio Rojo l’any 1922, la industrialització
arribava a un poble que tradicionalment s’havia dedicat majoritàriament
al conreu de la vinya i els cereals. La manera de guanyar-se la vida de
molts habitants de Masquefa va canviar i la fàbrica va portar també
noves formes de socialització i de relacionar-se. Com acostuma a succeir,
les noves formes de relació i de guanyar-se la vida, ens porten també
noves manifestacions festives relacionades amb el treball. La fàbrica es
dedicava a la metal·lúrgia i, per tant, els obrers i obreres van trobar en
Sant Eloi un nou patró en el santuari. La família Rogelio Rojo va finançar
una imatge d’aquest sant que encara es conserva a l’església de Sant
Pere.
Després de la guerra civil, l’1 de maig, Dia dels treballadors, va ser
prohibit pel règim de Franco. A Masquefa va ser substituït per l’1 de

Diumenge 15 de setembre
18h: teatre, amb ‘La venganza de Don
Mendo’. Grup de teatre del Patronat
Parroquial d'Esparreguera El Coverol.
Sala Polivalent. Entrada gratuïta
desembre, dia de Sant Eloi, convertint-se així en una nova festivitat per
celebrar entre els treballadors i treballadores de la Rojo. Era costum
els primers anys que els treballadors organitzessin un seguit d’activitats,
entre aquestes alguna rifa. També era costum celebrar una missa i ofici,
i a l’antic cinema s’organitzava un ball, teatre o sarsuela. Els assistents
pagaven una entrada i amb això sufragaven les despeses del dia de festa.
Després de la transició democràtica, poc a poc, aquesta festa va anar
perdent valor i significat. La capacitat organitzativa dels primers anys es
va anar transformant, i enlloc de gaudir dels actes al poble, s’organitzaven
excursions per anar al teatre o a veure algun espectacle a Barcelona.
Amb la desaparició de l’activitat industrial de la fàbrica el dia de Sant
Eloi va quedar oblidat definitivament del calendari festiu dels masquefins.
Xavier Pérez Fornés

MASQUEFA
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(ve de la pàgina anterior)
dedicada al comerç local i al comerç artesanal, així com altres
activitats. En l’organització de totes dues festivitats hi estan
treballant transversalment les regidories de Cultura i Promoció
Econòmica.
CENTRE D’INTERPRETACIÓ A LA FÀBRICA
També per recordar la nostra tradició industrial l’Ajuntament
ha posat fil a l’agulla per fer a la Rogelio Rojo un centre
d’interpretació de la història d’aquesta emblemàtica fàbrica on
van treballar diverses generacions de masquefins, amb l’objectiu
que esdevingui un record viu de la nostra memòria històrica. Ja
s’està rehabilitant una nau que acollirà material divulgatiu com
ara un audiovisual, plafons i maquinària antiga, tot i que també
n’hi haurà en altres espais de La Fàbrica. El centre permetrà
veure les diferents fases de construcció de la fàbrica, quins
eren els diferents processos de treball, com era el dia a dia dels
treballadors i també com és en l’actualitat, ara que la fàbrica
s’ha reconvertit en un complex d’equipaments municipals. Per a
elaborar el material divulgatiu també s’ha començat a recollir els
testimonis de persones que hi havien treballat.
‘FEM CULTURA’
A més de fomentar les celebracions populars i conservar la

memòria col·lectiva, l’Ajuntament ofereix durant tot l’any una
programació estable d’activitats culturals. El programa ‘Fem
Cultura’ consta de propostes com ara l’espai de debat ‘Cafès
amb història’, sortides al teatre, balls populars, clubs de lectura
en català i anglès, exposicions, contacontes, presentacions o
xerrades a la Biblioteca. A més, l’Ajuntament dóna suport tècnic,
logístic i econòmic a les entitats perquè promoguin activitats de
cultura popular.

SANTA MAGDALENA 2013
Masquefa ja té a punt una nova edició de la Festa Major. El
programa dissenyat per l’Alzinar i l’Ajuntament, amb el supor t
del teixit associatiu, manté l’esquema d’un model amb 136
anys d’història i inclou activitats per a tots els gustos i totes
les edats. Entre aquestes, actes amb una llarga tradició a casa
nostra, com la missa, el fabulari, el sopar de gala, la cercavila
i el correfoc, a més de la passada, la serenata, les sardanes,
el concer t de festa major, el sarau o el ball de gala, aquestes

Divendres 19 de juliol
De 10.00 a 22.00h
12 Hores de Ràdio Masquefa
A les 18.00h a l’Alzinar
Inauguració de l’exposició de
dibuixos manga de Núria Isart,

darreres amb la presència un any més -i ja en van 66-, dels
incombustibles Montgrins. També incorpora novetats, entre
les que destaca, per exemple, l’exposició ‘1.050 anys de
Parròquia a Masquefa, l’Església de Sant Pere i la Santa Creu’,
amb el primer document en què apareix el nom de la vila
de Masquefa. També com a novetat l’Ajuntament ha posat
a la venda uns domassos per engalanar balcons i finestres
aquestes festes.

de la mostra de reproduccions
de gegants de cartró pedra
feta per l’Eulàlia Bosch i de
l’exposició de programes
antics de cinema, de diverses
col·leccions masquefines.

A les 18.30h
Repic de campanes de Festa
Major
A les 18.30h a la plaça de l’Estació
Espectacle d’animació amb la
Cia. Set de So
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A les 19.00h a la Capella del Roser
Inauguració de l’exposició
‘1050 anys de Parròquia a
Masquefa, l’Església de Sant
Pere i la Santa Creu’, a càrrec
de Juli Molano
A les 20.00h a les oficines de l’Alzinar
Sorteig de Llotges (taules de
l’envelat)
A les 21.00h
Correfoc infantil, a càrrec
de Pixafocs i Cagaspurnes,
Colla Infantil dels Diables de
Masquefa
A les 22.00h a l’Envelat
Sopar de Germanor de Festa
Major
A les 23.00h
Pregó de Festa Major
Seguidament, després del sopar a
l’Envelat
Representació de l’obra ‘El
jardí de les malícies’, de Teatre
Al Detall
A par tir de la 01.00h a la plaça de
l’Estació
Disco Mòbil amb DJ
Dissabte 20 de juliol
De 08.00 a 15.00h al poliesportiu
Bàsquet 3x3 Triples i TwoBall. Organitza: CB Masquefa
De 09.00 a 14.00h a l’Envelat
X Open Tennis Taula Vila de
Masquefa
A les 18.00h a la plaça de l’Estació
Exhibició de Taekwondo dels
alumnes de l’Alzinar
A les 18.30h
Cercavila. Amb la Colla
de Geganters i Grallers de
Masquefa, Colla de Ball de
Bastons de Masquefa, Colla de
Ball de Bastons de Banyeres
del Penedès, Pixafocs i
Cagaspurnes Colla de Diables
de Masquefa i Colla de
Falcons de Vallbona

A les 20.30h a l’Envelat
Balls de Saló amb els alumnes
de Balls de Saló de l’Alzinar
i el professor Fernando
Orihuela
A les 21.30h
Correfoc, amb Pixafocs i
Cagaspurnes, Colla de Diables
de Masquefa, i el Drac Bufut
A les 23.30h
Batukada fins a l’escola El
Turó per veure el Castell de
Focs.
A partir de les 24.00h
Al recinte Rogelio Rojo,
música de tots els temps
amb La Nit en Blanc. Portes
obertes des de les 23.00h i a
les 24h inici de la festa
Diumenge 21 de juliol
A les 11.00h a la Plaça de l’Estació
Jocs Tradicionals amb Fefe i
companyia i +Mots Viatgers
A les 13.00h a l’Envelat
Concurs d’All i Oli i
Botifarrada Popular.
Organitza: Masquefa per la
Independència-ANC. (Més
informació a l’Alzinar)
De 16.00 a 21.00h al Casal de l’Alzinar
Torneig de Botifarra
A les 17.30h
Espectacle infantil amb el grup
Teatre Al Detall, amb l’obra
‘El Llepafils’
A les 19.30h a la Plaça de l’Estació
Sardanes amb Els Montgrins
A les 22.00h a l’Envelat
Gran concert de Festa Major
amb la Cobla Els Montgrins
I a continuació
Sarau de Festa Major amb
l’Orquestra Montgrins
Dilluns 22 de juliol
A les 11.30h
Tradicional passada de Festa
Major amb els Montgrins.
Des de l’Ajuntament fins la
parròquia de Sant Pere

A les 12.00h a la Parròquia de Sant
Pere
Ofici Solemne de Festa Major.
La Coral l’Alzinar interpretarà
la Missa de J. Perosi ‘Te Deum
Laudamus’ i es farà una
ballada dels Bastoners.
Seguidament
Seguici fins la Plaça de
l’Estació, on es farà el Fabulari
de Festa Major
I a continuació
Sardanes amb la Cobla
Orquestra Montgrins
A les 18.00h a la Plaça de l’Estació
Espectacle d’Escuma de Gil i
els Ratataplan
A les 19.00h a la Parròquia de Sant
Pere
Concert de Festa Major
amb la Coral l’Alzinar,
amb l’acompanyament de
l’Orquestra Montgrins, sota
la direcció del mestre Enric
Pasqual
A les 22.00h al C/ Sant Antoni
Serenata a l’Ajuntament amb
l’Orquestra Montgrins
A les 23.00h a l’Envelat
Master class de dansa del
ventre amb Ruth Casanovas
I tot seguit
Master class de ‘rock’n roll’
amb Agustí Burriel
A les 00.30h
Ball de gala a l’envelat amb
l’Orquestra Internacional
Montgrins
Dimarts 23 de juliol
A les 19.00h a la Plaça de l’Estació
Espectacle de circ amb Karoli
l’Home Roda
A les 20.00h als jardins de la Torre
XXXII Mostra de Cuina de
Masquefa
A les 22.00h
Havaneres amb Mar i Vent i
rom cremat
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ESTIU DE FESTES MAJORS
A més de la Festa Major de Santa Magdalena, Masquefa celebra aquest estiu altres festes populars. Els veïns de
Can Quiseró, el Maset, Can Parellada i La Beguda sortiran al carrer per gaudir de la seva festa grossa.

FESTA MAJOR DE CAN QUISERÓ
Després de dos caps de setmana seguits
de gresca, el darrer de juny i el primer de
juliol, els veïns de Can Quiseró rematen
aquest mes de juliol i el segon dissabte
d’agost la seva Festa Major.

Dissabte 13 de juliol
De 18.00 a 19.00h: ball de les nenes
de Can Quiseró
De 19.00 a 20.00h: actuació de
pallassos i maquillatge per als
nens

FESTA MAJOR DEL MASET
La nova junta de l’Associació Cultural i
Recreativa El Maset, presidida per Consuelo
Torres, ha organitzat per al mes d’agost una
àmplia festa major amb activitats per a tots
els gustos i totes les edats.
L’entitat, que inicia una nova etapa, realitza
durant tot l’any tallers de labors, classes
de reforç escolar, de ball, de sevillanes i de
guitarra espanyola. Els socis paguen una quota
de 20 euros anuals.També ha creat un grup a
Facebook per informar de totes les activitats.
Divendres 9 d’agost
10.30h: ‘Chupinazo’ de festes

11.00h: dibuix infantil
12.30h: escacs
17.00h: futbolí
18.30h: tennis taula
23.00h: ball amb el duo Paco y Eli
Dissabte 10 d’agost
10.00h: petanca
11.00h: cursa
16.00h: fotografia i dibuix per a
adults
16.30h: domino
18.00h: pallassos amb Tetes
18.30h: sangria

A les 21.30h: sopar popular, ball i
sessió de ‘disco’
Dissabte 10 d’agost
A la nit: Gran Festa Blanca, ‘la
festassa’
Organitza: Associació de Propietaris de
Can Quiseró

19.00h: futbol
19.30h: exposició de manualitats i
fotografia
23.00h: ball amb el Duo Malibú
Diumenge 11 d’agost
10.00h: petanca
10.00h: canó d'escuma i inflables
11.00h: ‘balac’ i cars
17.30h: cucanya
18.30h: actuacions diverses i
lliurament de premis
22.00h: ball, rom cremat i sopar de
germanor
Organitza: Associació Cultural i Recreativa
El Maset

FESTA MAJOR DE CAN PARELLADA

Parfils

Can Parellada ja té a punt una nova edició
de la Festa Major, que inclou activitats per a
tots les edats però en què els infants són els
grans protagonistes.

Diumenge 25 d’agost
A l’esplanada de l’avinguda Can Parellada
A les 12h: festa de l’escuma
A les 18h: dia especial per als infants
(jocs infantils i gran xocolatada)

Dijous 22 d’agost
A la pista poliesportiva
A les 22h: gran sopar del patró de
les festes, amenitzat pel duo Bora
Bora

Divendres 23 d’agost
A la pista poliesportiva
A les 19h: discoteca infantil (nens de
10 a 15 anys)
A les 23h: macrodiscoteca amb
The Beach Party i animadors i
animadores
Dissabte 24 d’agost
A la pista poliesportiva
A les 23h: ball a càrrec del quartet

FESTA MAJOR DE LA BEGUDA
L’actuació estel·lar del Mag Lari és el plat
fort de la Festa Major de La Beguda, que
incorpora també altres novetats destacades i
manté les activitats que cada any han obtingut
una gran resposta.
Dijous 29 d’agost
A la nit: sopar de tast

Divendres 30 d’agost
A la nit: sopar de germanor
En acabar: espectacle amb el Mag Lari
Dissabte 31 d’agost
Al matí: parc infantil i juvenil
A la tarda: sardanes amb La Cobla
Ciutat de Terrassa
A la tarda: trobada d’intercanvi de

A la pista poliesportiva
A les 21.30h: sopar de germanor
A les 22.30h: obra de teatre a càrrec
del grup de sevillanes
Organitza: Associació de Propietaris de
Can Parellada

plaques de cava
A la nit: ball de nit amb el conjunt
Montse & Joe Transfer
Diumenge 1 de setembre
Al matí: cercavila de gegants
A la tarda: música i balls celtes amb
Slainte Quartet
En acabar: castell de focs
Tots els actes es faran a l’Envelat
Organitza: Societat Recreativa Unió Begudenca

MASQUEFA

batega

9

La Flama del Canigó
torna a Masquefa

NOTÍCIES
Del 2 al 8 de setembre,
XIV Setmana de la Gent Gran
Del dilluns 2 al diumenge 8 de setembre se
celebrarà la catorzena Setmana de la Gent
Gran de Masquefa. L’Ajuntament ha organitzat
una àmplia agenda d’activitats perquè els avis
i àvies puguin gaudir de set intensos dies.

PROGRAMA
El 23 de juny Masquefa va encendre les fogueres de Sant Joan amb
la Flama del Canigó, símbol de catalanitat. I ho va fer gràcies al Club
Excursionista Anoia (CEA), que la nit abans va tornar a pujar al
cim d’aquesta mítica muntanya de la Catalunya Nord per participar
en l’acte de regeneració del Foc. L’expedició masquefina havia
sortit el dia abans i aquest cop va haver de caminar força més de
l’habitual per arribar al Refugi de Cortalets, ja que la neu acumulada
per una allau va obligar a deixar el vehicle més avall. A la tarda
la Flama regenerada l’any anterior, que es guarda al Castellet de
Perpinyà, va arribar al refugi de la mà de tres portadors, que la van
lliurar al guarda perquè la custodiés fins al moment de rebre el Foc
regenerat. Ja al vespre la multitud de persones vingudes d’arreu dels
Països Catalans van pujar al cim, on, a la mitjanit, es va fer el ritual
de la regeneració. Després de passar la nit acampats, l’expedició del
Club Excursionista Anoia va llevar-se ben d’hora el dia 23 per iniciar
el retorn a Masquefa. La Flama va arribar a La Beguda a mitja tarda
i va fer un recorregut per Masquefa conjuntament amb la Penya
Ciclista fins al local del CEA. Allà l’alcalde va llegir el manifest per
la llengua escrit per Antoni Pladevall i Font, capellà i historiador, i
membre de l’IEC. El president del CEA, Jordi Sangrà, va instar a fer
“entre tots i ben units” que la Flama “no deixi de cremar mai i que
caminem plegats pel camí cap a la llibertat”. Després la Flama es va
repartir als responsables de les fogueres. Els masquefins van allargar
la festa en les revetlles com la del Club Petanca, la del Maset o la
de Can Quiseró.

Dilluns 2 i dimarts 3 de
setembre
Jocs de Taula
A la tarda. Sala Polivalent
Dimecres 4
Finals jocs de Taula
De 16 a 18h. Sala Polivalent
Ball Popular (coca i
cava)
De 18 a 21h. Sala Polivalent
Dijous 5
Xerrada Policia/
Mossos. Consells de
Seguretat.
17h. Biblioteca
Bingo
19h. Sala Polivalent

Divendres 6
Cinema (Pel·lícula
escollida pels avis)
18h. Sala Polivalent
Dissabte 7
Teatre “Y esto es lo
que hay...”
Illets d'Abrera Grup Escènic
18h. Sala Polivalent
Diumenge 8
Ofici Religiós
12h. Església
Dinar de Germanor
14h. Recinte Rogelio Rojo
Ball amb Orquestra
17h. Sala Polivalent

MASQUEFA

ACTUALITAT
EN CAP CAP CAP EL QUE CAP EN AQUEST CAP DE SETMANA

TRES DIES
SENSE DESCANS

L

’àmplia
agenda
d’activitats
organitzada amb el lema ‘En cap
cap cap el que cap en aquest cap
de setmana’ va omplir el primer cap de
setmana de juny els carrers. Els masquefins
van celebrar, pràcticament sense respir, un
triple esdeveniment: el Dia Mundial del
Medi Ambient, la Fira de la Infància i la
Joventut, i la Festa de l’Esport. El bon temps,
que fins aleshores s’havia fet pregar, també
s’hi va sumar.
Sensibles amb el medi ambient
La programació es va estrenar divendres
amb la commemoració del Dia Mundial del
Medi Ambient, en una jornada dedicada al
gas natural. Al pati de la Rojo els infants van
participar en un original taller en què van
construir maquetes de cases amb material

reciclable i van conèixer com funcionen els
sistemes domèstics de climatització. També
hi va haver un inflable i es va fer un berenar.
A més, la companyia Gas Natural va
instal·lar-hi un punt d’informació. L’endemà
es va fer una plantada d’arbustos i flors
en un parterre de l'antic institut, i visites
guiades al CRARC.
L’aparador de les entitats
També dissabte centenars d’infants i
joves, acompanyats dels seus familiars, van
participar en la vuitena Fira de la Infància
i la Joventut. Van gaudir de les nombroses
activitats, tallers i espectacles que les entitats
i algunes empreses, amb la col·laboració de
voluntaris, els van preparar en sis espais
diferents. A l’avinguda de la Línia, als patis de
La Baldufa i El Turó, al poliesportiu, al carrer
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Rogelio Rojo i a l’exterior de l’institut van
trobar-hi propostes com tallers de pintura,
de dibuix amb tècnica d’estampació,
de gegants, de tabals, de mocadors i de
maquillatge, així com contacontes, un gran
trencaclosques o màsters class de hip-hop
i break dance. També van xalar amb un
circuit d’escalextric o activitats esportives:
tir, petanca, patinatge, tennis taula, bàsquet,
hoquei, twirling o tàndems. Els inflables,
els llits elàstics i uns originals autoxocs
ecològics van posar a prova la seva energia.
A més, van conèixer els cossos de seguretat
i emergències pujant en els vehicles de la
Policia Local, els Mossos, els Bombers
i Protecció Civil, i van fer simulacres
d’extinció d’incendis amb l’ADF-VIF.
Una de les novetats d’aquest any va ser
l’espai XL, que va oferir als joves actuacions
musicals i de dansa, un taller de grafit i un
taller d’iniciació i perfeccionament de la
tècnica amb el diàbolo.
Paral·lelament diverses actuacions van
animar la fira. Al matí hi va haver exhibicions
de ball de sevillanes, ball de bastons, hiphop i break dance, twirling i una passejada
del gegantó Willy. A la tarda, el grup infantil
de tabalers dels Pixafocs i Cagaspurnes
va passejar el seu ritme per la fira. Un
cop tancats els estands, i després d’agafar
forces amb un berenar, els gegants de La
Beguda van portar els visitants de la fira
fins a l’escenari central, on els esperava
l’espectacle de cloenda. Una pallassa amb
molt sentit de l’humor va donar pas a les
actuacions del grup infantil de tabalers de la
Colla de Diables Pixafocs i Gagaspurnes, del
Club Twirling Can Parellada i de l’Associació
Dansa Urbana. Finalment, un correfoc amb
la colla infantil dels diables i una cremada
de petards van posar el sorollós punt final
a aquesta jornada festiva en què els infants
i joves poden conèixer les activitats que al
llarg de l’any organitzen les diverses entitats.
El Dret a l’Educació va ser aquest any el
fil conductor de les activitats. També la
solidaritat hi va ser present, de la mà de
l’Associació del Grup de Voluntaris, que va
sortejar paneres amb productes cedits pels
comerços i va recollir fons per comprar
aliments per a les famílies més necessitades.
Calçant-se les esportives
L’intens programa es va tancar diumenge
amb la celebració de la Festa de l’Esport.
Més de 300 masquefins de totes les
edats van participar en la sisena Cursa
Popular de Masquefa (de 2,2 quilòmetres)
i la catorzena Cursa Popular de Can
Parellada (de 5,6 quilòmetres), que es van
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celebrar simultàniament. Els organitzadors,
l’Ajuntament i l’Associació de Propietaris

de Can Parellada, els van reconèixer l’esforç
regalant-los una samarreta. També va haver-

Classificacions de la doble cursa popular
Benjamí masculí
1. Ian Sánchez
2. Ramon Llorente
3. Alex Fresno
Benjamí femení
1. Nadín Olaya
2. Elona Sampere
3. Aina García
Infantil masculí
1. Álvaro López

hi guardons per als tres primers de cada
categoria.

2. David Llorente
3. Arnau Pérez

Júnior femení
1. Laia Castaño
2. Alba Sánchez
3. Maria Gallego

Infantil femení
1. Júlia Cano
2. Nerea Medina
3. Aina Hernández

Sènior masculí
1. Sergi Molina
2. Florentino Pérez
3. Miguel Ángel Oñate

Júnior masculí
1. Adrian Castaño
2. Leif Jiménez
3. Ivan Pérez

Sènior femení
1. Sandra Marches
2. Montse Montoro

3. Àngels Munné
Cursa de Can Parellada
(masculí)
1. Joan Cardús
2. David Serres
3. César García
Cursa de Can Parellada
(femení)
1.Conchi García
2. Isabel Herranz
3. Maribel Cabanillas

NOTÍCIES
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Primer curs de
batxillerat a Masquefa

Alumnes del Masquefa II
escriuen un conte de premi

El 13 de setembre marcarà un abans i un després en
l’ensenyament a Masquefa. Aquell dia començarà el primer
curs de batxillerat a l’institut. Després de les peticions fetes
per la comunitat educativa i l’Ajuntament, la Generalitat ha
concedit la creació d’un primer grup de batxillerat, que estarà
format per estudiants que han finalitzat el quar t curs d’ESO
a Masquefa, alumnes que estudiaven en centres de fora i
joves que reemprenen els estudis. L’institut impar tirà dues
especialitats: la de Ciències i Tecnologia, i la d’Humanitats i
Ciències Socials.
La implantació del batxillerat era una antiga reivindicació
de la comunitat educativa. Suposa una gran opor tunitat per
als joves masquefins, que fins ara, quan finalitzaven l’ESO, es
veien obligats a marxar a altres municipis per poder cursar
aquests estudis. El batxillerat se suma als quatre cursos d’ESO
que ofereix l’institut. A secundària el curs 2013-2014 també
començarà el 13 de setembre. A primària ho farà el dia 12.

El conte ‘Sense aigua’, escrit per alumnes de l’escola Masquefa
II, ha estat el guanyador del primer premi a Catalunya d’un
concurs estatal de contes i dibuixos organitzat per l’empresa
Serunión amb el patrocini d’Unicef. Els autors són Miguel
Mansilla, Eva Lorenzo, Ivan Monzón, Aroney González i Albert
Martínez (de 5è de primària) i Irene Setién i Daniel Gonzalez
(de 4t). El concurs duia per tema ‘L’aigua ens porta a l’escola’, i
hi van participar més de 10.000 escolars. Aquest any pretenia
conscienciar de la importància de l’aigua com a recurs bàsic.
Serunión donarà a Unicef 0,20 euros per cada participant al
concurs, que es destinaran a projectes per a la infància.

El curs per preparar la prova
de CFGS serà més econòmic
L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció de 21.000 euros
de la Diputació que permetrà implantar millores en el curs
de preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de
Grau Superior que s’impar teix al CTC. Així, el proper curs,
que començarà a l’octubre, s’incrementarà la formació
presencial fins a les 330 hores. A més el preu passarà dels 50
euros mensuals actuals a només 75 euros per a tot el curs.

Els masquefins podran fer
gratis la prova per al certificat
de Microsoft
El CTC oferirà a partir del setembre la possibilitat de fer de
manera totalment gratuïta la prova per obtenir el certificat
oficial de Microsoft Office 2010, que acredita les competències
digitals en l’ús dels programes Word, Excel i Power Point. Aquest
examen, que habitualment té un cost de 150 euros, estarà
totalment subvencionat per als masquefins gràcies al conveni que
l’Ajuntament ha signat amb la Fundació Esplai (certificador oficial
de Microsoft). La prova la podran fer preferentment els joves
entre 16 i 30 anys, però també tots els masquefins que vulguin. Es
podran examinar d’un dels tres programes o de tots tres. Fins ara
els masquefins havien de desplaçar-se fora per fer l’examen.

TECNOLOGIA QUE TRENCA BARRERES
Si algun sentit han de tenir les noves tecnologies és
ajudar a fer més fàcil el dia a dia de les persones,
especialment d’aquelles que topen amb més dificultats
en la seva vida quotidiana. Amb aquest objectiu
l’Ajuntament de Masquefa va posar en marxa el 2009 el
Centre Tecnològic Comunitari (CTC), un equipament
totalment adaptat i accessible, que garanteix l’accés a
les noves tecnologies en igualtat de condicions a les
persones amb tot tipus de discapacitat, ja sigui física,
psíquica o sensorial, i facilita així la seva integració
social. També ha participat en projectes com l’Special
QR, que han ajudat la gent gran i les persones amb
discapacitat a integrar-se a la Societat de la Informació





mitjançant la utilització de codis QR.
Ara el Centre Tecnològic Comunitari referma la
seva aposta per la tecnologia amb sensibilitat social,
implicant-se en uns altres dos innovadors programes
tecnològics que volen trencar barreres i afavorir la
integració dels col·lectius més vulnerables. D’una
banda, el programa Easy Tablet, que té com objectiu
millorar les relacions socials de la gent gran que es
troba en situació d’aïllament mitjançant l’ús de tauletes
digitals. I, d’altra banda, el projecte Identificador QR, un
dispositiu per ajudar a la identificació de les persones
que es desorienten i es perden.
(continua a les pàgines 14 i 15)

EL REPORTATGE
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EASY TABLET:

TAULETES DIGITALS CONTRA
L’AÏLLAMENT DE LA GENT GRAN
Easy Tablet és una iniciativa pionera de la
Diputació de Barcelona per combatre la
soledat i l’aïllament de la gent gran que
viu en nuclis rurals o en urbanitzacions o
que topa amb barreres de comunicació.
L’objectiu és millorar les seves relacions
socials mitjançant l’ús de tauletes digitals.
Compta amb la col·laboració de
l’operadora de telefonia Orange,
l’empresa Tunstall Televida –prestadora
del servei de teleassistència a la
demarcació de Barcelona-, l’Institut
d’Envelliment de la Universitat Autònoma
de Barcelona-, i el Centre Tecnològic
Comunitari de Masquefa.
Es tracta d’una prova pilot, de sis mesos
de durada, en què estan participant
trenta usuaris del servei de teleassistència
de setze municipis de l’Anoia (entre
aquests Masquefa), l’Alt Penedès i el Baix
Llobregat. Mitjançant aquestes tauletes
digitals Android i iOS, les persones
grans -de forma molt senzilla i intuïtivapoden fer trucades i videoconferències,
gestionar la seva agenda (amb alertes

de recordatori), enviar missatges i dur
a terme activitats d’oci (jocs, vídeos,
fotos). Per a millorar l’accessibilitat a
persones amb dificultats visuals, la solució
inclou capacitats de conversió text-veu i
viceversa.
Easy Tablet també incorpora un
dinamitzador que pot gestionar les
tauletes de forma remota amb la
plataforma cloud d’Orange, i que penja
documents i vídeos sobre temàtiques
d’interès de les persones usuàries,
fa recordatoris d’hàbits saludables, i
informa sobre esdeveniments i activitats
socioculturals de l’entorn.
A més, els usuaris poden accedir a jocs i
a exercicis mentals, intercanviar missatges
amb altres persones usuàries de la tauleta,
els seus contactes o amb el Servei Local
de Teleassistència, així com fer fotos i
accedir a la biblioteca fotogràfica on el
dinamitzador pot penjar imatges d’interès.
El CTC és la seu del projecte i l’espai de
referència per als usuaris. S’hi organitzen
activitats i trobades mensuals perquè

els participants puguin compartir
experiències i preguntar dubtes. De
moment ja s’ha fet una primera sessió de
treball conjunta dels usuaris del programa
Easy Tablet i els avis i àvies que participen
en el curs d’informàtica que s’imparteix
al centre tecnològic, els quals els han
ajudat a anar perdent la por a les noves
tecnologies. El projecte es va presentar
aquest juny passat al CTC.

Easy Tablet vol millorar
la qualitat de vida de les
persones que viuen en
zones aïllades, perquè
puguin gaudir d’un
envelliment actiu, amb els
mateixos drets i serveis
que les persones d’àrees
poblades

MASQUEFA

batega

15

IDENTIFICADOR QR

CODIS QR PER AJUDAR A IDENTIFICAR LES
PERSONES QUE ES DESORIENTEN I ES PERDEN
Les persones amb algun tipus de demència
o altres afeccions de la conducta poden ser
propenses a desorientar-se i perdre’s. En
ocasions, quan són localitzades, no recorden
qui són o on viuen. L’Ajuntament de
Masquefa ha ideat un dispositiu que facilita
la identificació de les persones afectades
per aquesta problemàtica. Es tracta d’una
simple xapa que es col·loca a la roba i que
incorpora un codi QR, un codi de barres en
dues dimensions que pot emmagatzemar
una gran quantitat d’informació multimèdia.
Aquest QR conté el nom i cognom de la
persona, el municipi on resideix –no hi figura
l’adreça per motius de seguretat- i els telèfons
de dues persones de contacte.
D’aquesta manera, quan els cossos de
seguretat o qualsevol ciutadà troben la
persona desorientada, poden identificar-la
fàcilment: només cal fer una foto al QR amb
el mòbil (tots els ‘smarthpones’ permeten
descarregar-se programes gratuïts per llegir
aquests codis) i en un instant s’accedeix
a la informació. A més, tots els usuaris de
l’identificador QR estan registrats en una
base de dades, a la qual accedeix la Policia
Local en cas que no s’aconsegueixi localitzar
cap de les dues persones de contacte.
Aquest enginy tecnològic és el resultat del
programa Identificador QR que ha impulsat
la regidora de Tecnologies de la Informació
i la Comunicació de l’Ajuntament, en
coordinació amb la Policia Local, la regidoria
de Benestar Social –que detecta potencials
usuaris- i el Casal de Joves –que elabora la
xapa.
L’objectiu és ajudar les persones amb

Catalunya, 60). N’hi ha dues modalitats: la
xapa i una targeta ideada per a guardar-se
a la cartera.

Un espai adaptat
pioner
demència i les que han patit o temen patir
episodis de desorientació a potenciar la seva
autonomia personal i social, contribuir a que
se sentin més segures a l’hora de sortir al
carrer, i facilitar la seva identificació en cas que
es perdin. Totes les persones que es trobin
amb aquesta problemàtica poden sol·licitar
gratuïtament l’identificador QR a la recepció
del Centre Tecnològic Comunitari (avinguda

L’Ajuntament ha creat
un identificador que
consisteix en una xapa
amb un codi QR que es
porta a la roba; fent-li una
foto amb el mòbil podem
saber el nom i cognom
de la persona que s’ha
perdut, el municipi on viu i
les persones de contacte

El CTC va ser ideat per garantir
l’accessibilitat de les persones amb
discapacitat, tant a nivell constructiu
com
funcional,
de
mobiliari,
d’equipaments i de senyalització. No
té cap barrera arquitectònica, està
dissenyat perquè tot estigui a una
alçada accessible per a persones en
cadira de rodes i disposa de mapes
en relleu i ‘braille’ a les entrades. La sala
d’actes està equipada amb un sistema
d’anella magnètica perquè les persones
amb deficiència auditiva puguin seguir
les explicacions amb el seu audiòfon.
A més disposa d’un espai accessible únic
a Catalunya per un doble fet. Perquè
compta amb material tecnològic
adaptat per a persones amb tot tipus
de discapacitat, ja sigui física, psíquica o
sensorial. I perquè aquestes persones
comparteixen les instal·lacions amb
la resta d’usuaris, afavorint la seva
integració. En aquest espai poden
navegar per Internet o fer formació.
L’any 2011 el CTC va guanyar el Premi
Accessibilitat Universal de la Fundación
Disminuidos Físicos de Aragón.

NOTÍCIES
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Un carrer Major més segur i més agradable per passejar-hi i comprar
El carrer principal de Masquefa, la travessera de la carretera
B-224z, presenta una nova fesomia, després de les obres que
s’hi han fet per millorar l’accessibilitat i la mobilitat del vianants
i pacificar-hi el trànsit. El resultat és un carrer Major més segur, i
molt més agradable per passejar i comprar-hi. Aquesta és una de
les principals artèries de la vila i concentra bona part de la vida
social, administrativa i comercial.
Els treballs han consistit a ampliar la vorera sud, des de l’església
fins a l’alçada del carrer Montserrat, un tram de 80 metres. Alguns
punts de la vorera no superaven els 70 centímetres d’amplada, fet
que suposava un obstacle per als vianants i especialment per a les
persones amb mobilitat reduïda. Ara té una amplada mínima d’1,50
metres, arribant als 2,40 en alguns trams.També s’hi ha eliminat les
barreres arquitectòniques. Paral·lelament s’ha reduït la calçada per
evitar que s’hi mal aparqui en doble fila, i s’ha mantingut la línia
d’aparcaments. A més, també s’ha condicionat una plataforma per
a vianants davant de l’església, de 20 metres de longitud.
Amb aquesta actuació s’ha aconseguit crear un itinerari segur i
accessible per als vianants que hi passegen, hi fan gestions i hi
compren, i també reduir la velocitat dels vehicles. Els treballs han
anat a càrrec de l’empresa Bagescon 2002.
Més accions
Aquesta és una de les actuacions previstes en el Pla de Mobilitat
de Masquefa, i l’Ajuntament ha decidit dur-la a terme perquè
també contribuirà a dinamitzar el teixit comercial i perquè s’han
aconseguit recursos externs. El Consistori ha finançat l’ampliació

de la vorera, amb un pressupost de 15.890,45 euros, mentre que
el cost de la plataforma de davant l’església, 46.984,01 euros, ha
anat íntegrament a càrrec de la Diputació. L’Ajuntament es reunirà
en breu amb els comerciants per estudiar altres accions del Pla de
Mobilitat que també ajudaran a revitalitzar el comerç local.

L’atur cau a Masquefa per
tercer mes consecutiu

Enderroc de les naus de Findley
(antiga Todomold) per evitar riscos

El nombre de desocupats s’ha reduït
de 83 persones des del març
L’atur va tornar a reduir-se el mes de juny a Masquefa en 27
persones i es va situar en la xifra de 771 desocupats, la més baixa
del que portem d’any. Aquest va ser el tercer mes consecutiu
que l’atur cau al municipi, ja que a l’abril i al maig també va
experimentar descensos. Des que el mes de març passat va
situar-se en les 854 persones, l’atur no ha parat de baixar. En
total en aquests tres mesos s’ha reduït de 83 persones.

Davant la situació de perill que generava l’estat d’abandonament
de les naus de la fàbrica Findley (antiga Todomold), l’Ajuntament va
instar el seu administrador concursal –representant de la propietat
des que l’empresa va tancar- a prendre les mesures oportunes
per garantir la seguretat i evitar riscos. Els darrers temps s’havien
produït diversos robatoris de material i les instal·lacions, que es
troben davant d’una parada del bus escolar, també havien estat
ocasionalment ocupades. Després del requeriment formulat per
l’Ajuntament, la propietat ha enderrocat les naus i s’ha compromès
a fer una correcta retirada de les deixalles i residus.

MASQUEFA
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Dóna medul·la òssia, dóna vida
La medul·la òssia és un teixit indispensable per a la vida, ja que s’hi
fabriquen les cèl·lules de la sang i del sistema immunitari. En la medul·la
òssia s’hi troben les cèl·lules mare, també denominades progenitors
hematopoètics, capaços de produir totes les cèl·lules de la sang.
Moltes malalties són conseqüència d’una producció excessiva,
insuficient o anòmala d’un determinat tipus de cèl·lules derivades
de la cèl·lula mare. El transplantament de medul·la òssia permet
la seva curació en substituir les cèl·lules defectuoses per altres de
normals procedents d’un donant sa. En moltes d’aquestes malalties
el transplantament és l’única opció terapèutica. El transplantament
de progenitors es fa servir en persones diagnosticades amb leucèmia
–de la qual se’n diagnostiquen cada any 5.000 nous casos a Espanya-,

Participada Festa del Rocío
La Festa del Rocío que organitza la Cofradía del Cristo Crucificado
y Nuestra Señora de los Dolores perquè la comunitat andalusa
recordi les seves arrels va tornar a registrar una molt bona
participació, tant de masquefins com de veïns vinguts d’altres
municipis de les rodalies.
La celebració va arrancar el divendres 5 de juliol, al pati de la Rojo,
amb una terrassa d’estiu amb música en viu punxada pel DJ Raúl
Aguado. Dissabte al matí es va fer el tradicional recorregut rociero,
que va acabar a la Rojo, on va tenir lloc un dinar popular amb
l’assistència de vuitanta persones. A la tarda i a la nit de dissabte
va ser quan es va produir la major afluència de públic. Primer, amb
el festival de sevillanes i flamenc de l’Escola de Ball de la Cofradía
(amb coreografies de Marina Parra) i de l’Escola de Ball Amanecer
de Piera, i el posterior recital poètic de Manuel Cerro i Brigit

Gegantina caminada a Montserrat
Fins a 155 persones, més que mai, van prendre part al maig en
la sortida a Montserrat que anualment organitza l’Alzinar. La
d’aquest any va ser una excursió especial, no només per l’elevada
participació -dels 155 assistents fins a 126 van fer el trajecte a peu
(la resta en autocar)-, sinó també perquè, un cop a Montserrat, els
caminants van trobar-se amb uns convidats d’alçada. Els gegants
de Masquefa, l’Isidre i la Magdalena, els esperaven acompanyats
de les dues colles de Costa Rica que aquells dies eren de visita a
Masquefa, les ‘Mascaradas’ Los Chapotes i Santana, per obsequiarlos amb una espectacular ballada.

NOTÍCIES
limfomes i malalties congènites, entre altres.
Les cèl·lules mare poden obtenir-se de la medul·la òssia, de la sang
circulant (o sang perifèrica) i de la sang que conté el cordó umbilical
en el moment del part. Per fer un transplantament amb èxit cal un
donant compatible amb el pacient.
A Miguel Besora, de 39 anys, marit de la Núria i pare d’un nen de
6 anys, li van diagnosticar ara fa quatre anys Linfoma de Hodgkin,
un càncer de sistema limfàtic. Després de diversos tractaments,
ara necessita urgentment un transplantament de medul·la òssia.
(http://miguelbesora.blogspot.com.es)
Si tens entre 18 i 55 anys, pots ser donant de medul·la. Pots tenir
l’oportunitat de salvar una vida. Dóna medul·la òssia i ajudaràs el
Miguel o qualsevol altra persona que ho necessiti. Més informació:
www.fcarreras.org
Ortega. I, més tard , amb les actuacions de El Biles i Alejandro
Condes, que van presentar els seus nous discs. El festival el va
amenitzar Rosa María Moreno amb el seu habitual bon humor. La
festa es va tancar diumenge amb una missa rociera cantada pel
cor de La Cofradía.
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Divuitè festival de
l’Escola de Dansa
Noemí Rubira

de l’aniversari en una paret exterior del
recinte. Hi van pintar un mural, esbossat
per l’associació Missatgers.

Una escola amb sang
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La fira va tenir el seu vessant solidari: el
Grup de Voluntaris va vendre-hi a preus
simbòlics material cedit per col·laboradors
per recollir fons per al Banc d’Aliments.

Festival del twirling
Les noies del Club de Twirling Can
Parellada van exhibir els seus progressos
després de tot un curs de preparació en
un festival al poliesportiu. Per primera

La pista de l’Alzinar serà l’escenari, el dissabte
13 de juliol, del festival anual de l’Escola de
Dansa Noemí Rubira de Masquefa. A partir
de les 10 de la nit els alumes i les alumnes
de totes les edats, des d’infantils fins adults,
faran una exhibició d’algunes de les diferents
disciplines que s’imparteixen durant el
curs a l’escola: iniciació a la dansa, dansa
jazz, modern jazz, dansa clàssica, ‘hip hop’,
‘street dance’ o flamenc. L’espectacle, obert
a tothom, es titula ‘Jazz & jazz’ i inclourà
diferents coreografies.
Les entrades es poden adquirir
anticipadament a un preu de 6 euros a
l’escola, situada a la carretera de Masquefa
a La Beguda, B-224z, número 27, al polígon
La Pedrosa. També es podran comprar
a taquilla el mateix dia de l’espectacle (7
euros). Aquest festival, amb què l’Escola de
Dansa Noemí Rubira clou cada any el curs,
té una llarga tradició, com demostra el fet
que arriba a la divuitena edició.

La Baldufa bufa deu
espelmes

L’alegria i certa nostàlgia van envair
l’Escola Bressol Municipal La Baldufa en
la festa del seu desè aniversari, que va
reunir mestres, alumnes i famílies. Una
exposició fotogràfica va recordar els deu
anys del centre. També es va fer un taller
de confecció de targetes de felicitació, i un
altre de maquillatge en què els nens es van
pintar baldufes a la cara. No hi va faltar el
pastís: això sí, un pastís especial, de grans
dimensions i fet amb cartró. La dolçor la
va posar una xocolatada. Grans i petits
també van deixar un record inesborrable

69 persones van anar a donar sang en la
recapta organitzada per l’escola El Turó
i el Bang de Sang i Teixits. Finalment van
poder donar sang 57 persones, cinc per
primer cop. Aquest va ser el vuitè any
que el centre col·labora en la campanya.
L’escola agraeix la generositat de tots els
donants. Els alumnes de sisè s’impliquen
en la iniciativa elaborant-ne el material
promocional i difonent-la. Durant el curs
també treballen una unitat didàctica sobre
la sang i les donacions.

Reeixida Fira de
l’Artesania
Can Parellada va celebrar la catorzena
Fira de l’Artesania i Oportunitats amb
una molt bona afluència de paradistes i
visitants, que van poder comprar articles
artesans i algunes gangues en setze parades.
També l’Associació de Propietaris de Can
Parellada -l’organitzadora- va instal·larhi dues parades amb articles fets en les
activitats que organitzen al llarg de l’any. A
més, es va fer una exhibició de les alumnes
del curs de sevillanes i un dinar popular.

vegada, el festival, que tanca la temporada,
va comptar amb la participació d’altres
entitats: l’Hospitalet, el Blanes i el Vilobí del
Penedès. Hi van prendre part quarantena
joves. Per part del club masquefí van actuar
11 nenes, d’entre 4 i 14 anys. El grup de les
més petites va posar el seu gra de sorra a
l’espectacle amb una taula de gimnàstica. La
resta de les noies del CT Can Parellada van
fer exhibicions individuals i coreografies
per duos i per equips. La intenció del club
és que l’any que ve el festival es converteixi
en un ‘open’ de caire competitiu. També
treballa per acollir una prova del campionat
de la federació espanyola.

Trobada de puntaires
El dissabte 21 de setembre se celebrarà a
Masquefa la tretzena Trobada de puntaires.
Tindrà lloc a la plaça de l’Estació a les 5 de
la tarda. En cas de pluja es traslladarà a la
Sala Polivalent.
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Col·lecció de pòdiums per al
Club Patinatge Artístic Masquefa

El tercer Trofeu Vila de Masquefa de Patinatge Artístic va
portar fins a la vila 140 patinadores de vuit entitats: l’amfitrió, el
Club Patinatge Artístic Masquefa, i el Vallès, el Santa Perpètua,
el Cerdanyola, el Caldes, el Pallejà, el Ciutat de Terrassa i el
Sabadell. Totes les patinadores van oferir un gran espectacle
esportiu i artístic als afeccionats que es van aplegar al pavelló.
Especialment destacada va ser l’actuació de les patinadores
masquefines, que van assolir 10 pòdiums. En categoria mini van
pujar al podi Eneritz Pérez (1a) Alba Bruguera (2a) i Maria
Rodríguez (3a). En preiniciació Núria Rosell (1a) i Lídia Serra
(3a). En iniciació D Nerea Medina (2a). En iniciació C menors
Maria Naranjo (3a). En iniciació B majors Natàlia Rodríguez
(1a). I en certificat Meritxell Julià (2a) i Paula Icart (3a).

ESPORTS
Capital de les dues rodes
Masquefa va tornar a
ser el punt de trobada
de ‘motards’ d’arreu de
Catalunya
amb
motiu
de la novena Festa de la
Moto, organitzada per
l’Associació
Motorista
4133 amb el supor t de
l’Ajuntament. Es van fer
activitats relacionades amb
el món de les dues rodes.
Una de les més esperades van ser les passejades en ‘tricker’.
També s’hi van exposar motos de tots els estils i hi va haver
música en viu i una barbacoa ‘motard’. A més, al pati de la
Rojo s’hi van instal·lar estands de roba i bijuteria.

El futur de l’hoquei patins

‘Stage’ del Club Bàsquet Masquefa
El Club Bàsquet Masquefa organitza el seu segon ‘stage’ de
pretemporada per a infants i joves. Tindrà lloc del 2 al 6 de
setembre, de les 9 del matí a la 1 del migdia, al pavelló. Aquesta
activitat permet als nens i els joves familiaritzar-se amb aquest
espor t i tornar a agafar el ritme després de les vacances.
Combina diferents tècniques d’escalfament, sessions suaus
d’entrenament, jocs relacionats amb el bàsquet i tallers. El
preu de la inscripció és de 40 euros (35 per al segon germà).
Per a més informació: clubasquetmasquefa@gmail.com

El futur de l’hoquei patins va ser el 8 de juny a Masquefa. La vila
ha estat aquest any la seu de les finals de la Copa Territorial de
Barcelona, en què van participar dotze equips de deu clubs de
les categories prebenjamí iniciació, prebenjamí i benjamí, és a
dir, nens entre 5 i 10 anys. Els afeccionats van poder seguir les
evolucions de les joves promeses del Ripollet, el Monjos, el Bigues
i Riells, el Caldes, el Mollet, l’Arenys de Mar, el Vic, el Vilafranca, el
Piera i el Torrelles. En la categoria prebenjamí iniciació el campió
va ser el Vic; en prebenjamí, el Mollet, i en benjamí el Ripollet.

MASQUEFA

ESPORTS
Històric ascens del
Club Patí Masquefa

El Club Patí Masquefa jugarà la temporada
que ve a la Primera Nacional Catalana, una
categoria que, per la seva gran exigència
esportiva, és molt difícil d’assolir per a un
club humil com el masquefí. Els masquefins
se les veuran amb entitats del renom del
Tordera, l’Igualada, el Calafell, el Vic o el
Mollet. El CP Masquefa va certificar l’ascens
en un èpic partit en què va golejar el
Cambrils per 7 gols a 1, davant d’una afició
que omplia el pavelló. L’equip ha completat
una gran temporada gràcies a l’esforç d’una
plantilla integrada pels porters Àngel Milla
i Francisco Molla, els jugadors Oleguer
Martí, Albert Carbó, David Fabres, Carlos
Martínez, Gerard Mitjans, Joan Manel
Marcos, David Pérez, Marçal Montserrat i
Isaac Mateo, l’entrenador Òscar Lupión, i el
delegat Ramon Freixas.

Brillant temporada
del FC Masquefa

L’Ajuntament va oferir una recepció al
Futbol Club Masquefa en reconeixement
a una temporada que ha estat brillant,
amb la consecució dels ascensos del
benjamí A, el veterans, el promeses
A i l’aleví A. Els dos darrers, a més,
campions de lliga. L’alcalde, Xavier
Boquete, va felicitar els jugadors, el cos
tècnic i els directius, però especialment
els pares i mares que porten els joves
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als entrenaments i les competicions. El
regidor d’Esports, Joan Carles Pérez,
va lloar la tasca que ha engegat el FC
Masquefa des de fa uns anys, amb la
creació d’unes estructures de futbol base
amb més de 200 nens. I el president de
l’entitat, Juan Llamas, va manifestar el seu
desig que la temporada vinent siguin “no
quatre sinó vuit els equips que pugin”,
i va agrair la confiança dels pares en la
tasca formativa de l’entitat.

La Rojo vibra amb
el Campionat Slot
Català

El Recinte Rogelio Rojo va acollir la setena
prova puntuable del Campionat Slot
Català, amb la participació de 50 pilots de
l’Anoia, el Penedès i el Baix Llobregat, entre
altres comarques. El ral·li va ser a cinc
trams, amb dues passades. Un d’aquests
trams va sorprendre als participants, ja
que era d’aigua. Entre els pilots hi va haver
15 masquefins. Van destacar especialment
David Moreno, segon al Grup A/NGT;
Francesc Estébanez, quart a Súper N GT;
Albert García, que va tancar els clàssics
en cinquena posició; Toñi Pérez i Judith
Muñoz, primera i segona en Dames; i Pol
Castellví, tercer en infantils.

El FC Masquefa ja
prepara la nova
temporada
Aquest juliol la nova direcció esportiva del
FC Masquefa està duent a terme jornades
formatives per a tot el seu staff tècnic, en què
treballen tant els aspectes socials com els
esportius que depenen dels entrenadors.
Com a formadors, els entrenadors han
d’ajudar al desenvolupament personal dels
esportistes. El seu paper en futbol formatiu

és molt rellevant atesa la influència que
exerceixen en els jugadors. En l’àmbit
esportiu el club està preparant els objectius
i la metodologia amb què treballarà segons
l’edat dels jugadors, tenint en compte que
hi ha l’edat de formació (en què el resultat
no forma part dels objectius), la qual arriba
fins als 14 anys, i a partir d’aquí comença
l’etapa de competició. L’entitat recorda
que representa un club i un poble i que
el comportament de tots els integrants ha
d’estar a l’alçada.

Bonavista Gym
triomfa al Campionat
de Catalunya ITF

Els representants del Bonavista Gym
van tenir una destacada actuació en el
Campionat de Catalunya ITF TKD disputat
a Centelles. Ricard Lemonche Rodríguez,
de 9 anys, va ser segon en combat en
categoria cinturó verd blau. David Coya
Riopedre, de 8 anys, va quedar primer en
combat en la seva categoria i tercer en
formes cinturó verd. Eloy González Lerida,
també de 8 anys, va ser campió en formes
en categoria cinturó verd. Ainoa Rincón
Sánchez, de 9 anys, tercera en combat i
tercera en formes en categoria cinturó
verd. I Julián Ismael Guzmán Aguilar, de
12 anys, tercer en combat de la categoria
cinturó groc verd.
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Deene s'emporta
unes 24 Hores de
Futbol Sala de nivell

Els esparreguerins Deene van ser els
guanyadors de l’última edició de les 24
Hores de Futbol Sala de Masquefa, que,
organitzades per l’Espardenya amb el
suport de l’Ajuntament, es van disputar el
14 i 15 de juny al pavelló. El campió es va
imposar a la gran final a un cansat Destellos
masquefinos –el conjunt local que va
arribar més lluny- per un contundent 6 a 1.
Un altre equip masquefí, el Bar Lydia, va
tenir també una actuació destacada i va
aconseguir plantar-se a les semifinals, on
també va caure davant dels esparreguerins.
Menys afortunats van estar els altres equips
locals: els Supporter’s, els Cebollinos i Can
Vidal Grup TDE, que van acabar a la cua de
la classificació.
Les 24 Hores d’aquest 2013 van comptar
amb menys equips (9), però en canvi es
va veure molta més qualitat i intensitat a
la pista. A més d’un excel·lent nivell de
joc, tots els equips van exhibir una gran
esportivitat al llarg del maratonià torneig.
Classificació
•

1r. Deene

•

2n. Destellos masquefinos

•

3r. Bar Alcalà-Olenet

•

4r. Bar Lydia

•

5è. Bar La Caña

•

6è. Nox Martorell

•

7è .Supporter’s

•

8è. Cebollinos

•

9è. Can Vidal Grup TDE

Menys equips però molta més
qualitat en un torneig que ja és
un clàssic

ESPORTS
600 futbolistes i
1.500 espectadors
en la gran festa del
futbol base

Destacada actuació dels
equips masquefins, que van
proclamar-se campions en
nou categories
El tercer Trofeu Vila de Masquefa de
Futbol Base va portar el 15 i 16 de juny
al municipi 480 joves futbolistes, a més
de 150 veterans, i va omplir les graderies
al llarg de tots dos dies amb més de
1.500 espectadors. Hi van prendre part
catorze clubs, que van disputar gairebé
una cinquantena de partits.
Van participar-hi equips de gran solera
com el RCD Espanyol, el Santboià,
l’Hospitalet i l’Espluguenc. També
l’Almeda, el Vinyets Molí Vell de Sant
Boi, el Capellades, el Piera, el Sant
Esteve Sesrovires, l’Hostalets de Pierola,
l’Esparreguera, la Penya Blau-grana de
Vallirana i el Tancat de Tarragona, a més
del FC Masquefa.
Els equips masquefins van tenir una
actuació meritòria. Van ser campions de
la seva categoria l’equip veterà, el de
fèmines 11, el juvenil, l’infantil, el cadet,
els alevins A i B, el fèmines aleví infantil
i el benjamí A. A més, el FC Masquefa
va ser subcampió en promeses A,
prebenjamins C i B, i cadet; va quedar
tercer en promeses B i prebenjamí A, i va
ser quart en benjamí B.
Aquests bons resultats refermen la gran
tasca de formació de joves futbolistes
que duu a terme el club, a qui també van
ploure elogis per l’èxit en l’organització
d’aquest trofeu.

Recital de futbol
dels millors equips
veterans de Catalunya

Masquefa va ser el 8 de juny la seu de la gran
Festa de Campions del futbol de veterans
de Catalunya (demarcació de Barcelona), un
esdeveniment que posa el brillant punt final
a la temporada i que cada any se celebra
en una localitat diferent. Els aficionats que
van aplegar-se al camp municipal van gaudir
del gran espectacle que els van oferir els
campions de lliga de les tres categories
-Primera, Segona i Tercera Divisió-, així com
l’equip amfitrió, el conjunt de veterans del
Club Futbol Masquefa.
A més d’un autèntic recital futbolístic, la
Festa de Campions també va deparar alguna
sorpresa. I és que finalment el guanyador del
torneig va ser, contra tot pronòstic, el Mollet.
El campió de Segona Divisió va imposar-se
al totpoderós Castelldefels, el campió de
Primera, amb un gol marcat en el darrer
sospir de la final.
Abans també el Masquefa havia estat a
punt de donar la campanada, empatant
precisament amb el Mollet, però va caure
als penals. En l’altre partit, el que havia obert
la jornada, el Castelldefels va imposar-se
clarament al campió de Tercera Divisió, el
Sant Sadurní Atlètic, per 4 a 0.
La Festa de Campions es va tancar a la Masia
Bach amb la gala de cloenda de la temporada,
a la qual van assistir 206 representants de
tots els equips de veterans de Barcelona. A
més d’un sopar, amenitzat per l’humorista
Jordi LP, durant la gala es van lliurar els premis
als equips més golejadors i menys golejats de
tota la temporada a Primera, Segona i Tercera
Divisió. El president dels veterans masquefins,
José María Llorente, va rebre una placa en
reconeixement a la seva tasca.

Masquefa va acollir la Festa
de Campions, amb sorpresa
inclosa: el Mollet va guanyar
contra tot pronòstic

NIT DE L’ESPORT 2013
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NOU TRIOMF DE LA NIT DE L’ESPORT
El 28 de juny la Nit de l’Esport va tornar a reunir al pati de l’escola El Turó la nombrosa família espor tiva
masquefina. Espor tistes i clubs no van faltar al sopar de germanor que posa el punt final a la temporada i la
gala en què l’Ajuntament els brinda un reconeixement per la incansable tasca que duen a terme al llarg de
tot l’any, contribuint a exportar fora de les nostres fronteres el nom de Masquefa. Els assistents van llepar-se
els dits amb les botifarres amb seques cuinades pels voluntaris del FC Masquefa i de La Cofradía. Després
del sopar i el lliurament dels premis, un ball va allargar la gresca.

ELS CLUBS I ESPORTISTES
• Gustavo Mansilla, Núria Pons, Rosa M. Mas
i Juan Carlos Trueba. Per l’esforç que fan aquests
campions. Menció especial a la tasca de Núria Pons, que
practica esquí, equitació i surf.
• Futbol Sala Espardenya. Pel seu esforç i il·lusió en
l’espor t del futbol sala.
• Gim dolça. Pel seu entusiasme i il·lusió en aquesta
disciplina.
• Pol Pérez Luna (Club Petanca Masquefa). Per la
seva bona trajectòria al club i per ser-ne el millor espor tista.
• Club Bàsquet Masquefa. En agraïment als jugadors,
tècnics, pares, mares, afició i equip directiu pel bon
funcionament del club en el primer any, sempre difícil. Menció
especial a Fabià Sánchez pel seu compromís.
• A Fondu Competició. Per la seva implicació i dedicació
en l’espor t del motor i l’organització de curses.
• CE Gas a Fons. Per l’organització i participació en curses
socials d’autocros puntuables per al Campionat de Catalunya
a Masquefa. Menció a Cristina Rodríguez com a Membre
Genial de Gas a Fons.
• Societat de Caçadors l’Esquirol. Per la seva tasca en
el món de la caça.
• Futbol Club Masquefa. Per l’entitat i especialment
pels ascensos aconseguits pels equips benjamí A, veterans,
promeses A i aleví A, aquests dos darrers sent a més
campions.
• Masquefa Tennis Taula. Per la brillant temporada de
l’equip de Segona B, que s’ha quedat a un pas de l’ascens a
Segona A.
• Anna Maria Solias (Secció d’Aeròbic de
l’Alzinar). Per la seva dedicació a aquest espor t.
• Virolai Masquefa. Per l’esforç dels nens i nenes de
l’entitat al llarg de tota la temporada.
• Víctor Collado (Secció de Taekwondo de
l’Alzinar). Per la constància, dedicació, il·lusió i esforç
demostrat durant tots aquests anys.

• José Luís Campos Trashorras (Unió Ciclista
Masquefa). Per la constància i voluntat en les sor tides en
bicicleta.
• Joan Manel Marcos Solias (Club Patí Masquefa).
Per la seva dilatada trajectòria en el club. Menció especial
a l’equip sènior (per l’històric ascens a Primera Nacional
Catalana), a l’equip benjamí iniciació (per disputar les finals
dels Campionats de Barcelona) i al club (per organitzar les
finals de la Copa Barcelona).
• Club Twirling Can Parellada. Per la dedicació de totes
les atletes i pels èxits aconseguits al Campionat d’Espanya
d’enguany.
• Santi Sagués (Club de Tir Esportiu). Com a
millor espor tista del 2013: ha estat Campió de Catalunya
en alta precisió en carrabina BR-50 Stock; 3r al Campionat
de Catalunya en carrabina F-Class R; campió d’alta precisió
carrabina BR-50 Stock i Bench Rest en la Lliga del Club de Tir
2012, i per les puntuacions assolides en la Real Federación
Española de Tiro Olímpico (maestro tirador).
• Diego Ramos (Bonavista Gym). Campió d’Espanya
de taekwondo ITF.
• Club Excursionista Anoia. En reconeixement al valor
de l’excursionisme i el seu esforç en aquest espor t.
• Club Patinatge Artístic Masquefa. Pel treball,
dedicació i esforç del cos tècnic del club.
• Associació de Motoristes S 4133. Per la implicació
en l’espor t del motor i l’organització de la Festa de la Moto.
• Judith Muñoz i Toñi Pérez (Masquefa Slot).
Perquè són les dues fèmines que corren al Campionat Slot
Català i que van primera i segona en la seva categoria.
• Club Ciclista BTTsords Catalunya. Per la tasca
d’integració de persones sordes i no sordes en el món de
l’espor t.
• Marc Bautista i Michael Amaro. Per ser el màxim
golejador i el por ter menys golejat, respectivament, de la
Lliga d’Hivern de Futbol 7.
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UN KAP DE SETMANA
FET PELS JOVES I PER ALS JOVES

ELelEl
divendres 14 i el
dissabte 15 de juny el pati
de la Rojo es va convertir en punt
neuràlgic de l’activitat jove del municipi.
Un grup de joves va recuperar l’esperit
del Kap de Setmana Jove (KSJ) d’anys
enrere per tornar a omplir Masquefa
d’accions destinades a aquest col·lectiu.
Divendres a la tarda ens va visitar la
cooperativa d’agricultura ecològica Can
Perol, que ens va oferir una xerrada al
Casal de Joves.
Al vespre, al pati de la Rogelio Rojo,
es va celebrar el Sopar Jove, amb una
cinquantena de participants. Després de
sopar, per donar el tret de sortida oficial al
cap de setmana, els Pixafocs i Cagaspurnes,
Colla de Diables de Masquefa, i el Drac
Bufut, van omplir el pati de foc i espurnes
per donar pas al concert de la primera

nit del KSJ. L’Arnau Cintas i
els Mitjons Desaparellats van oferir una
actuació eclèptica, en què la posada en
escena del grup i les lletres inversemblants
van ser el plat fort.
El Kap de Setmana Jove 2013 es va
reprendre dissabte amb una matinal
esportiva que va constar d’una cursa
d’orientació per la muntanya del Turó i un
torneig d’hoquei a les pistes annexes al
poliesportiu.
Ja a la tarda l’activitat va tornar a La
Fàbrica, que va acollir una fira d’entitats
joves, on diverses entitats masquefines
relacionades amb el món dels joves van
mostrar la seva activitat. A més de la
fira, a la tarda també es van fer tallers
de tatuatges de ‘henna’ i de pastissos, un
concurs de truites creatives, i una màster
class de ‘street dance’. Pel que fa a la música,
el rap va ser l’element predominant amb
les actuacions del ‘raper’ masquefí Obi C,
el Cabrerizo i Balada Madafaka.

La nit
va tornar a
omplir de música el pati
de la Rojo. El grup pierenc Hello
Lilliput va obrir el concert nocturn
amb canya i rock. Després els Zouké
Root van fer-nos ballar a tort i a dret amb
el seu ‘reggae’ i els seus sons caribenys.
Un cap de setmana ple d’activitats,
on allò realment impor tant no va ser
l’afluència de públic, que va ser bona,
sinó la feina que un grup heterogeni de
joves de Masquefa ha fet durant molts
mesos. Setmana darrere setmana aquest
grup es va trobar al Casal de Joves i,
de manera assembleària, van crear,
organitzar i por tar a terme cadascuna
de les activitats del KSJ. De fet, aquest és
el veritable triomf del Kap de Setmana
Jove: l’experiència i l’aprenentatge
d’uns joves que tenen ganes de ser
constructors/es del seu propi oci i la
seva pròpia cultura.
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

JOSEP JULIÀ i CÀLIX (1937-2013)
En Josep Julià i Càlix va néixer a
Masquefa el 19 d’agost de 1937,
en la casa nº 15 del Carrer 19 de
juliol (nom que rebia el carrer Major
en plena guerra civil). Era fill d’una
família humil i treballadora que
compaginava la feina de mecànic del
pare a la Fàbrica Rogelio Rojo amb el
conreu d’una vinya de Can Massana.
El ‘Càlix’, com tothom coneixia a en
Josep, era una persona d’un carisma
incomparable,
extremadament
inquiet i enginyós, amb un sentit de
l’humor únic, directe i sorneguer,
però alhora seriós, responsable
i compromès quan l’ocasió ho
requeria.
De ben jove va començar a treballar
com a aprenent de mecànic a la
Fàbrica Rogelio Rojo; alhora ajudava
també el pare a la vinya i estudiava
a l’Escola Industrial del Carrer
Urgell de Barcelona per conver tirse en mestre industrial, titulació que
ampliaria anys més tard estudiant a
distància i per correspondència fins
aconseguir el títol de pèrit industrial.
En Josep es va conver tir en un dels
professionals més preuats de la
Rogelio Rojo, però els seus estudis
i la seva empenta el van por tar a
desenvolupar posteriorment noves
iniciatives com a empresari lluny de
‘La Fàbrica’.
L’any 1975, en un moment en què el
règim franquista agonitzava, la seva
trajectòria i personalitat no van
passar desapercebudes, i l’aleshores
governador civil de Barcelona,
Rodolfo Mar tín Villa, el va cridar al
seu despatx per oferir-li el càrrec
d’alcalde de Masquefa. El context
històric era extremadament difícil

i complicat, s’estava preparant la
transició democràtica i calia assumir
una gran responsabilitat. Tot i que
en Josep no simpatitzava en absolut
amb el règim, ni tenia cap afiliació
política, sempre havia pensat que
era més efectiu el compromís per
canviar les coses des de dins, que
la crítica gratuïta des de fora. Així,
doncs, va assumir el càrrec d’alcalde
de Masquefa entre 1975 i 1979,
facilitant el difícil camí de la transició
i deixant pas als ajuntaments
democràtics.
Després d’uns anys apar tat de la
vida política, quan la democràcia

Arxiu Jaume Mas i Bonastre de l’Alzinar

ja estava consolidada, va iniciar
una nova etapa com alcalde de
Masquefa, encapçalant les llistes de
CiU i guanyant consecutivament les

eleccions municipals de 1991 i 1995
per majoria absoluta.
Les seves grans aficions eren el cant
coral, el billar a tres i xapó, i el Barça.
L’Alzinar va ser la seva entitat de tota
la vida, i va formar par t de diferents
juntes directives assumint diversos
càrrecs. L’any 1977 es van iniciar les
obres del local social de l’Alzinar i el
primer dibuix del disseny original del
Casal, amb el frontal arrodonit, va
ser dissenyat per ell en una senzilla
llibreta de quadres. L’any 1978 va
ser un dels fundadors de la Coral
de l’Alzinar. La seva veu de baix
inconfusible era un dels trets que
més el caracteritzaven. Amb l’acció
i recapta de la coral es va contribuir
a acabar de pagar les obres del local
social de l’Alzinar.
El ‘Càlix’ va ser un home
entranyable, un referent per a molts
en el terreny professional, polític i
associatiu. Amant de la seva família,
amic dels seus amics, estimat per
tothom i, sobretot, un enamorat del
nostre poble, de la nostre gent, de
les nostres costums, tradicions i de
les nostres festes. Precisament com
si no se la volgués perdre, en Josep
ens va deixar just a les acaballes de
la passada Festa de Sant Isidre.
Avui és de justícia agrair-li tota la
seva valuosa contribució a la història
econòmica, política i social de la Vila
de Masquefa en el darrer quar t del
S.XX, i desitjar-li tots allà on estigui:
“Amic Càlix.... descansa en pau!”
Xavier Pérez i Fornés

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 la recepció de l’Ajuntament (C/ Major, 93) o al correu electrònic masquefabatega@masquefa.net

LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
PASSEM COMPTES
Arribats a l’equador del mandat, és hora de
tornar a passar a comptes. En aquests dos anys
el govern de CiU ha redreçat el rumb econòmic
de l’Ajuntament, seguint la política d’estalvi
i eficiència iniciada el mandat anterior i sumant-hi la consecució
d’importants ingressos addicionals recurrents, com ja hem explicat.
Aquesta era una gran preocupació: perquè sense diners a la caixa no
hi pot haver serveis a les persones. Hem assolit l’estabilitat financera
malgrat l’esclat d’aquesta recessió sense precedents i l’herència rebuda
de l’anterior govern tripartit liderat pels socialistes, que en plena època
de vaques grasses va ser incapaç de deixar cap coixí per afrontar una
crisi que estava cantada.
I, el que és més important, no hem fet ni un pas enrere en els serveis
a les persones. Tot al contrari, hem resolt assignatures que estaven
pendents des de feia molt temps perquè altres no van fer els deures
quan ho tenien tot a favor. En posarem només dos exemples en àmbits
tan sensibles com la sanitat i l’educació: el nou CAP, a punt d’obrir, i
l’estrena de l’institut, que, a més, el curs vinent oferirà per primer cop
el batxillerat. El suport als qui ho estan passant més malament ha estat
la nostra gran prioritat: hem creat la comissió contra els desnonaments,
augmentat les aportacions al Banc d’Aliments i ampliat l’equip de
Benestar Social.
Masquefa és molt més!
La capacitat dels masquefins de crear
projectes econòmics, socials i culturals és
molt gran, només cal veure com dia a dia,
malgrat les dificultats, apareixen noves propostes creatives i innovadores
que fan de Masquefa un poble millor.
Però tota aquesta energia massa sovint xoca contra el mur del nostre
govern local i la seva apatia, lentitud, falta de projecte i manca de visió
de futur. Alcalde i regidors resten difuminats perquè no tenen il·lusió ni
ganes per desenvolupar un futur millor pel nostre poble.Tots ho podem
sentir dia a dia. S’han convertit en simples gestors:
• Gestors de la misèria econòmica en que estan deixant aquest
ajuntament. Ja estem gairebé al 85% de l’endeutament i per tant
l’Ajuntament ja no té accés al crèdit per les vies normals. El govern
està finançant el funcionament ordinari de l’Ajuntament a partir
de malvendre el patrimoni de tots i d’implicar agents externs que
condicionen el desenvolupament futur del nostre poble.
• Gestors que veuen en els altres simples competidors. Les entitats,
les associacions o els diversos moviments civils de la societat
masquefina estan cansats de lluitar amb un govern que no innova,
no col·labora, no tira del carro... que es dedica a competir.
• Gestors sense iniciativa, que no són capaços d’obrir nous espais
de diàleg i transformació per la societat masquefina.Viuen del anar
fent.
En definitiva, tenim un govern sense ambició i sense ganes de
Una vez más tenemos el gusto de ponernos en
contacto a través de esta, nuestra revista, con
los ciudadanos de Masquefa.
Viendo lo que está haciendo el Ayuntamiento
Catalunya
con las calles de nuestra ciudad, creemos que
no tienen claro lo que significa “planificación”.
Comienzan por repintar parte de las señales horizontales de tráfico
de la calle principal y a renglón seguido reparan el pavimento; hasta
ahí todo perfecto, pero han tenido que volver a repintar las señales
de tráfico que quedaron manchadas de asfalto.
Pasado esto y haciendo coincidir con la inauguración de Mercadona,
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Juntament amb els serveis a les persones, plantar cara a la crisi era l’altre
gran compromís amb què vam concórrer a les eleccions. Ni nosaltres
ni ningú no té cap vareta màgica. Però hem ajudat les persones a trobar
feina: potenciant el servei d’ocupació i la formació. Només aquest darrer
any hem organitzat 48 cursos en què s’han format 528 masquefins. I
també hem creat les condicions perquè, a l’obertura de Mercadona,
s’hi sumi la reactivació del comerç local i la creació de més llocs de
treball, en un moment en què la taxa d’atur per fi comença a reduir-se a
Masquefa. Per al comerços hem posat en marxa un pla formatiu gratuït
que els ajuda a ser més competitius, hem activat el portal d’ofertes
www.jocomproamasquefa.com o hem remodelat el carrer Major, fentlo més agradable per passejar-hi i comprar.
Fidels al nostre lema de la campanya (‘Fem més’), i a l’acció d’aquests
dos anys, el que resta de mandat continuarem redoblant esforços,
posant la màxima atenció en la promoció econòmica i els serveis socials.
En el primer àmbit posarem en marxa una Taula per a la dinamització
econòmica, a proposta d’ERC, i seguirem agafant la maleta per anar a
captar altres importants empreses que desembarquin a Masquefa. En
el segon àmbit, traslladarem el Centre de Dia per ampliar-lo i gaudir
d’unes millors instal·lacions, i ens dotarem de pisos per a emergències
socials.
El grup municipal de CiU us desitja una molt Bona Festa Major de Santa
Magdalena!
Convergència i Unió
transformar i millorar Masquefa. I quan això passa, hi ha un problema
i no ens podem quedar de braços creuats, perquè Masquefa és molt
més! Masquefa és activa, dinàmica i capaç de crear projectes culturals,
socials i econòmics que reverteixen sobre bona part dels seus ciutadans.
En el nostre entorn tenim ciutadans, entitats, col·lectius amb ganes de
tirar endavant, desenvolupar projectes o emprendre nous negocis, i
ja fa temps que tots hauríem d’estar remant en la mateixa direcció.
Proposem tres iniciatives per recolzar aquests col·lectius:
•
Pla de dinamització econòmica del centre comercial de Masquefa.
Eina que servirà per posar en valor el teixit econòmic, consolidar
els més de 80 llocs de treball existents i fomentar-ne la creació
de nous.
•
Pla de màrqueting local que posi en valor els recursos culturals,
ambientals i econòmics existents a Masquefa amb l’objectiu de
fomentar la creació de productes arrelats al territori i potenciar
l’activitat tant del teixit associatiu com econòmic.
•
Desenvolupar un Pla d’Ajudes a baix cost per a emprenedors a
Masquefa, a la vegada que apostar realment pel CTC com a hub
tecnològic.
La proactivitat masquefina és el nostre gran valor! Potenciem-ho!
Ah! Passeu una molt bona Festa Major! No us perdeu els actes i gaudiula al màxim! Viviu la Festa Major... perquè Masquefa és més!
Progrés Municipal (PSC - APM)

rompemos las aceras e inhabilitamos el tráfico rodado por la parte
comercial más importante de la ciudad.
El “efecto” Mercadona se ha visto agravado por la imposibilidad de
circular, por esa parte, con comodidad, incluso para los peatones.
Según algunos comerciantes que hemos contactado, cifran la caída de
sus ventas en alrededor del 40%.
Claro que según se nos ha dicho, Mercadona ha ocupado en sus
instalaciones a 40 masquefines, no 39 o 32 o 43, justo 40.
Creo que todo lo dicho nos hacen ver que en este consistorio, la
palabra “planificaión” no está en el diccionario.
No dejaremos, una vez más, de recordar al Sr. Alcalde que cumpla
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con las leyes vigentes, por ejemplo la “ley de banderas”, el control
del tráfico rodado, los ruidos de las motos, especialmente en las
urbanizaciones, la limpieza de las parcelas no edificadas etc.
Un saludo a todos lo habitantes de Masquefa con la esperanza cierta

de que vienen tiempos mucho mejores.

Ya tenemos grandes superficies en Masquefa, gracias
a nuestro Sr. Alcalde que le ha facilitado todo desde
el ayuntamiento y le ha vendido todos los m2 que ha
necesitado Mercadona.
Ventajas que tienen las grandes superficies para
poder vender más barato:
1.
pagan 300 veces menos impuestos que un
pequeño o mediano comerciante.
2. no expone ningún capital propio, todo lo realiza a crédito, cobrando
al contado y pagando a 90 o 160 días y como el dinero que exponen
no es suyo, desde el principio pueden vender al precio que les da
la gana hasta destruir todos los que tengan alrededor. Una vez que
se hayan quitado la competencia podrán vender al precio que ellos
quieran.
Una vez, en el año 1985, estando trabajando en la avda. Can Parellada en
la casa de un vecino, teníamos la radio puesta en la obra y todos los días
escuchábamos el anuncio de un supermercado llamado Hiper… donde
anunciaban 2 kilos de manzanas a 45 pesetas. Por entonces mi mujer tenía
el super de Can Parellada y el kilo de manzanas lo vendía a 95 pesetas.
Así que mi mujer i yo fuimos al tal Hiper de la propaganda diaria y los 2
kilos de manzanas ofertadas estaban la mitad podridas en una bolsa y en
cambio las mismas que vendía mi señora a 95 pts. el Hiper las vendía a
105 pts. el kilo.
¿Qué ventajas tenemos al comprar en las tiendas del pueblo?
1. la calidad es 100 veces superior a la de las grandes superficies.
2. si algo te venden mal, automáticamente te lo cambian y si alguna vez
no tienes dinero te lo pueden fiar sin intereses, ni costes bancarios.
3. Consumes un 10% menos porqué comprando en grandes cantidades
para la semana hay cosas que se compran que luego no te gustan o

se estropean y tienes que tirarlas.
Por lo tanto, comprar en la tienda del pueblo siempre tiene ventajas,
primero porqué todos los recursos quedan en el pueblo y no sólo la parte
comercial, sino también el lampista, paleta, carpintero y demás oficios, hasta
incluso los pageses que pueden vender sus productos en las tiendas del
pueblo.
Pero las grandes superficies jamás podrán destruir a la pequeña tienda
porqué las grandes superficies tienen un volumen de gastos fijos espantosos:
de dirección, de vigilancia, de seguridad, de consumo eléctrico y demás
gastos, tanto si está abierta o cerrada. Mientras que la tienda pequeña
todo lo tiene dentro de su domicilio y él mismo es el jefe de compra,
el jefe de ventas, el que vigila y el que limpia el establecimiento. Esto lo
saben las grandes superficies y cuando empiezan a subir los precios le salen
competidores como setas y entonces se ven obligados a cerrar formando
una estafa pública, hoy le llaman un ERE, yo diría un lerele (por darle algo
de cachondeo). Encima hunden a casi todos los proveedores que son las
pequeñas y medianas empresas que proveen de suministro a estas grandes
superficies.Y estos señores no han arriesgado ni un solo euro y su único fin
es tener unos beneficios a corto plazo y lo más grandes posible.
Todo esto tenemos que agradecérselo a nuestro sr. Alcalde que por tener
unos beneficios por la venta de los terrenos de la Pedrosa, no sólo quitarán
todas las pequeñas y medianas tiendas sino que destruirá más de 200
puestos de trabajo.
Qué sentido tiene su manera de proceder contra el pueblo y contra los
intereses del pueblo?
Yo nunca he comprado en las grandes superficies, ni creo que lo haga, por
considerarlos a casi la totalidad unos engañosos y especuladores y casi
siempre protegidos por las administraciones locales y nacionales.
Força Masquefa

ON ÉS LA PORTA OBERTA?
El passat dia 20 de juny, va obrir les portes un
gran supermercat que se’ns dubte canviarà
moltes coses a la nostra Vila. Per començar ja
ocupa una privilegiada posició ben gran i ben amunt en els indicadors
a l’entrada i sortida del poble, subordinant el nom del centre de la
vila per sota del nom d’aquesta empresa, fins al punt que si arribes
de Martorell, o Piera, no saps si el poble ara és diu Masquefa o és diu
Mercadona.
Ara ha arribat l’hora de la veritat, després de dues setmanes de
macropresentacions en un equipament municipal, al més pur estil
americà, ben aviat veurem quants llocs de treball ha generat el
Mercadona, ens van prometre 40, i si no arribem a aquest número,
esperem que siguin uns quants més dels que ens van prometre amb
l’Aldi, que de feina no en va donar gaire, ara be no se li pot negar la seva
contribució a la llengua alemanya, convertint Masquefa per uns mesos
en el poble amb més estudiants d’alemany per metre quadrat.
L’altre cara de la moneda, la presenten el comerços i botigues del poble.
Simultàniament a les presentacions del Mercadona, els botiguers i
comerciants de Masquefa veien estupefactes com l’Ajuntament tancava
el carrer Major per obres i gairebé per sorpresa , bloquejant l’accés
de vehicles per l’antiga carretera de Masquefa, i el més greu, sense
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possibilitat de diàleg. Amb aquesta maniobra, el Mercadona tenia la via
lliure en la seva inauguració per enfonsar el comerç local des de el
primer dia. Des de ERC ens preguntem...era necessari fer unes obres
al carrer Major just en aquest moment?, ....Si aquestes obres estaven
previstes, tant costava informar i dialogar amb els agents econòmics
i comercials del poble?. Aquesta és una mostra més de la manca de
planificació, diàleg i transparència d’aquest equip de govern.
En el Batega del mes d’abril, ERC preveiem que el conflicte amb els
comerços i botigues estava anunciat, i publicàvem un article titulat
“Anem per feina!”, on manifestàvem la necessitat d’establir diàleg
i d’arribar al màxim consens amb els agents socials, econòmics,
comerciants, botiguers, empreses i entitats del municipi.Varem proposar
una Taula de Desenvolupament Econòmic on hi pogués seure tothom,
on tothom pogués aportar la seva visió i model de poble per reactivar
la nostra malmesa economia local. En el mateix número del Batega
del mes d’abril, l’equip de govern deia que tenia la “porta oberta” per
unir esforços, aportar idees i arribar a grans consensos. Quatre mesos
després el conflicte ja està servit amb els comerciants i botiguers, i
la ciutadania continuem sense trobar on és la “porta oberta“ que
anunciava l’equip de govern.
Esquerra-AM

La revista ‘Masquefa Batega’ no es fa responsable ni necessàriament comparteix les opinions
expressades en aquesta secció pels diferents grups municipals de l’Ajuntament
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NOM: Associació Dansa Urbana Juvenil de Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 2011
SOCIS: 60
CATEGORIA: Joventut
ACTIVITAT: Donar a conèixer el ‘hip-hop’ i el ‘break dance’ a casa
nostra i promocionar els seus valors
adreça: Sala Petita del Recinte Rogelio Rojo (C/ Santa Clara, s/n)
tel.: 622 30 52 50 (Montse)
e-mail: lunitaria2@outlook.com
facebook: Associació Dansa Urbana

Associació Dansa Urbana Juvenil:‘hip-hop’
i ‘break dance’ també són cultura

L’Associació Dansa Urbana Juvenil de Masquefa es va crear fa dos anys –el 2011- impulsada per la professora
de ball Pris i un grup de mares i pares amb fills i filles apassionats del ‘hip-hop’ i el ‘break dance’. Es tracta d’una
entitat sense ànim de lucre especialitzada en l’ensenyament d’aquestes dues danses que originàriament van
néixer als carrers dels Estats Units de la mà de bandes urbanes. Amb l’aparició del ‘hip-hop’ i el ‘break dance’
les bandes van deixar d’enfrontar-se físicament i van passar a canalitzar la seva rivalitat mitjançant el ball.
Actualment l’associació compta amb una seixantena d’alumnes, majoritàriament de Masquefa però també de
Piera; nois i noies amb edats que van entre els 6 anys i gairebé la trentena. Aprenent a ballar, aprenen també
els valors associats al ‘hip-hop’ i el ‘break dance’, “com ara el sentiment de pertinença a un grup, a una família,
la importància de la disciplina, la responsabilitat, la maduresa o el treball en equip...”, explica la presidenta,
Montse Garrido.
També reivindica el caràcter artístic d’aquestes danses: “tot i néixer al carrer, el ‘hip-hop’ i el ‘break dance’ són
cultura”. “Tota coreografia explica una història, una història que sempre parla de coses molt properes, d’allò
que li passa a la gent normal en la vida real”, afegeix.
Tot i l’espectacularitat de les coreografies –amb àgils i ràpids moviments-, Garrido anima tothom a provar
aquestes danses urbanes. “Difícil? No, només cal que t’agradi ballar i tenir moltes ganes d’aprendre”, afirma.
Els alumnes de l’Associació Dansa Urbana Juvenil assagen cada dimarts i dijous a la Sala Petita del Recinte
Rogelio Rojo. Ho fan dividits en quatre grups d’edat (de 6 a 8 anys, de 9 a 13, de 14 a 16, i a partir de 17
anys) i sota el mestratge de dues persones que, per a ells, són molt més que simples professors de ball: la
Pris i el Jona. L’entitat es finança amb la quota dels socis: 15 euros anuals.
En aquests dos anys d’activitat, els masquefins s’han habituat ja a veure els espectacles al carrer de l’Associació
Dansa Urbana Juvenil, que ha participat en esdeveniments com la Fira de la Infància i la Joventut, la Festa
Major o la solidària Marató de TV3. L’entitat també organitza un festival anual –obert a tothom- en què
els diferents grups exhibeixen les seves coreografies. El proper tindrà lloc el 14 de juliol, a les 6 de la tarda,
a la Sala Polivalent de la Rojo. De cara a la propera temporada l’associació, que també actua en festivals i
esdeveniments en altres municipis dels voltants, es planteja participar en campionats de Catalunya.

‘Les coreografies de ‘hip-hop’ i ‘break dance’ sempre
expliquen una història, històries que parlen de coses que
passen a la gent normal en la vida real”

