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El Club de la Feina de l’Ajuntament ha 
posat en marxa un nou servei per donar 
suport a les persones que han de fer 
tràmits relacionats amb la recerca de feina 
i l’ocupació mitjançant les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació. 
Un cop a la setmana –cada dimarts, de 
12 a 1 del migdia- aquestes persones 
tenen a la seva disposició, en una de 
les aules de Masquef@ula, la tècnica 
d’Ocupació de l’Ajuntament per 
resoldre els seus dubtes i ajudar-les a 
utilitzar les TIC per fer diferents tràmits, 
com per exemple aconseguir l’historial 
de vida laboral, renovar la demanda 
d’ocupació de l’Oficina de Treball de la 
Generalitat (OTG), inscriure’s a portals 
d’Internet d’ofertes laborals, aconseguir 
els certificats del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) o apuntar-se a un curs 
de formació ocupacional, entre altres.
El nou servei està obert tant als usuaris 
del Club de la Feina com a la resta de 

persones que necessitin suport o resoldre 
dubtes puntualment per poder dur a 
terme aquests tràmits amb les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació i que 
en tinguin coneixements previs.
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SABÍEU QUE...

telèfons d’interès

AJUNTAMENT 93 772 50 30
Àrea Serveis Personals         93 772 50 30
Atenció al consumidor 93 772 50 30
Biblioteca 93 772 78 73
Buidatge fosses sèptiques 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 (Martorell)       93 775 51 03
AMBULÀNCIA 061 / 112
ANAIGUA                            93 772 75 32
BOMBERS                                         112
BUTANO (Martorell)             93 775 18 87
CASAL D’AVIS 93 772 50 07
CDIAP APINAS 93 772 54 54
CONSELL COMARCAL   93 805 15 85
CORREUS       93 775 92 67
CRARC 93 772 63 96
ENDESA  avaries i incidències:800 760 706
EQUIP D'ATENCIÓ 
A LA DONA 636 365 631
ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL LA BALDUFA 93 772 50 11
ESCOLA EL TURÓ 93 772 51 75
ESCOLA FONT DEL ROURE 93 772 74 32
ESCOLA MASQUEFA II 93 772 66 48
ESCOLA VINYES VERDES 93 772 76 27
FARMÀCIA                               93 772 53 01
FERROCARRILS 
CATALANS 93 205 15 15

GAS NATURAL. Distribució. 902 200 850
GUARDIA CIVIL 062
HISENDA (Igualada) 93 804 65 61
HISPANO IGUALADINA             93 804 44 51
HOSPITAL (Martorell) 93 774 20 20
INEM (Martorell) 93 775 10 62
INFORMACIÓ GENERAL  012
JEFATURA TRÀNSIT (BCN)        93 298 65 00
JUTJAT DE PAU 93 772 57 57
LLAR INFANTS MUNICIPAL 
FRANCESC MATA I SANGHÉS93 772 50 24

MOSSOS D'ESQUADRA 112
ORGT (Masquefa)                    93 775 92 55
ORGT (Piera)            93 472 92 23
PARRÒQUIA SANT PERE 93 772 52 26
POLIESPORTIU                         93 772 63 92
REGISTRE PROPIETAT 93 803 11 18
RENFE                                      902 24 02 02
SANITAT RESPON 902 11 14 44
SEGURETAT SOCIAL (Igualada) 93 804 62 62
SECCIÓ D'INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
TAXI 93 771 60 12                            
TAXI                                    600 542 614
TAXI 8 places i adaptat 648 659 009

SUPORT EN LA RECERCA DE FEINA AMB LES TIC

Un sistema immunitari dèbil 
pot provocar-nos sensació de 
cansament, malestar general, 
debilitat del cabell, herpes 
labials.
A la tardor i a l’hivern les 
nostres defenses disminueixen; 
baixen les temperatures, hi 
ha canvis d’hàbits, ja que fem 
menys exercici, estem menys 
temps a l’aire lliure i mengem 
menys fruita; i arriben les 
pluges i el vent.

Què cal fer?
Doncs és molt senzill:

• Portar una dieta sana i rica en 
vitamines i minerals. Quan la dieta 
no es prou correcta es poden 
prendre alguns suplements 
vitamínics i probiòtics.

• Beure dos litres de líquid al dia: 
aigua, sucs, infusions...

• Fer exercici físic adequat.

• Controlar l’estrès, descansar 
correctament i, per descomptat, 
mantenir un bon estat d’ànim.

Isabel Albiol, farmacèutica. 

Sílvia Jiménez Tort, 

farmacèutica titular.

(Farmàcia Masquefa)

Com podem cuidar el nostre 

sistema immunitari?
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L’accés al mercat de treball és fonamental per a l’autonomia de 
les persones i la seva independència econòmica. En el cas de 
les persones amb discapacitat, la inclusió en el món laboral és 
una via que afavoreix també la seva integració en la societat. 
Malgrat que existeixen normatives d’àmbit europeu i estatal per 
afavorir la integració laboral de les persones amb discapacitat, 
el cert és que actualment aquest col·lectiu no té garantida la 
igualtat d’oportunitats. Massa sovint topa amb barreres afegides 
a l’hora d’accedir a plans de formació o d’integrar-se en un lloc 
de treball. També en el procés de buscar feina.
Per a l’Ajuntament de Masquefa  trencar aquestes barreres 
és una prioritat. Aquesta sensibilitat ha quedat palesa, per 
exemple, amb l’entrada en funcionament del Centre Tecnològic 
Comunitari (CTC) -un equipament totalment adaptat per a 
persones amb tot tipus de discapacitat, ja sigui física, psíquica 
o sensorial-, i amb la implicació en projectes que utilitzen la 
tecnologia per afavorir la integració social. També ha multiplicat 
els esforços per atendre el col·lectiu de persones amb 
discapacitat i assessorar-los i orientar-los en la seva formació,  
en el procés de recerca de feina i en la inserció en el món 
laboral.
Aquest setembre, per exemple, s’han dut a terme al CTC, 
en el marc de la Xarxa Red Conecta, dos cursos formatius 
adreçats específicament a persones que disposen del certificat 
de discapacitat: un curs d’informàtica i un curs de tècniques 
de recerca de feina en què han 
après a fer el currículum vitae i la 
car ta de presentació, a preparar 
les entrevistes de feina i a utilitzar 
portals específics d’Internet que 
publiquen ofertes laborals per 
a persones amb certificat de 
discapacitat del 33%  o més. 
En la recerca de feina, elaborar 
un bon currículum és clau.  Hi 
reflectirem la nostra idoneïtat 
per ocupar el lloc de treball, de 
la manera més clara i concisa 
possible (veure Masquefa Batega 
núm. 48). Ens presentarem a les 
entrevistes i defensarem la nostra 
candidatura intentant transmetre 
a l’empresa tot allò que li podem 
aportar (veure Masquefa Batega 
núm. 49). 
I podrem accedir a les ofertes 
de feina  mitjançant les vies 
habituals (veure Masquefa 
Batega núm. 51) i també 
mitjançant altres d’específiques per a persones amb 
discapacitat.  Les noves tecnologies són unes grans aliades 
a l’hora de buscar feina. A més dels portals d’ocupació 

generalistes n’hi ha d’especialitzats. Entre aquests,  alguns 
publiquen ofertes per a persones amb qualsevol tipus de 
discapacitat, mentre que d’altres estan enfocats a discapacitats 
específiques. Alguns dels portals són www.portalento.com, 
www.fundacionadecco.es, www.disjob.com, www.discapnet.es, 
www.teb.org (per a discapacitat intel·lectual),  

www.randstad.es (cerqueu les 
ofertes de la Fundació Randstad), 
www.empleadis.es i http://www.
acapps.org/web/ofertes (per a 
persones sordes).
D’altra banda, les persones 
amb el certificat de discapacitat 
poden inserir-se en Centres 
Especials de Treball o bé  en el 
mercat laboral ordinari. Segons 
la Llei 13/1982 les empreses 
de més de 50 treballadors han 
de reservar obligatòriament un 
2% de les seves plantilles per 
a persones amb el certificat 
de discapacitat del 33% o més. 
Existeixen mesures per incentivar 
la contractació de persones amb 
discapacitat, com ara subvencions 
per a la contractació, bonificacions 
en la quota patronal a la seguretat 
social i deduccions en l’impost de 
societat (més informació a www.
portalento.es).

Si voleu més informació o requeriu d’assessorament podeu 
contactar amb la tècnica d’ocupació del Servei d’Ocupació de 
Masquefa (avinguda Catalunya, 58-62 / 93 772 78 28).

EL PROCÉS DE RECERCA DE FEINA

AJUDANT A TROBAR FEINA A LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT

El CTC ha acollit dos cursos 
específics per a persones amb 
discapacitat: un d’informàtica i 

un altre de tècniques de recerca 
de feina per facilitar-los l’accés al 

mercat de treball 

El material tecnològic adaptat 
del qual disposa el centre permet 
a aquest col·lectiu fer formació i 
utilitzar els canals de recerca de 

feina en igualtat de condicions que 
la resta d’usuaris
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EL BATXILLERAT ATERRA A MASQUEFA

1.672 alumnes estudien aquest curs 2013-2014 als centres educatius de 
Masquefa i La Beguda. Als 34 estudiants de batxillerat s’hi sumen els 97 
nens i nenes entre 0 i 3 anys que fan el primer cicle d’educació infantil a les 
escoles bressol La Baldufa i Francesc Mata i Sanghés, els 1.130 que cursen 
segon cicle d’educació infantil i primària a les escoles El Turó, Masquefa II, 
Font del Roure i Vinyes Verdes, i els 411 que estudien secundària a l’institut.

1672 alumnes estudien aquest curs a Masquefa

L’Andrea García és una de les alumnes 
d’aquest primer curs de batxillerat. 
Ja es veia a l’institut d’Igualada, quan 
va arribar la notícia de la implantació 
del batxillerat a Masquefa. “El més 
raonable és quedar-se aquí”, explica, 
no només per la proximitat, també hi 
ha altres avantatges: “aquí ja coneixes 
molts alumnes i també els professors, 
que estan especialment il·lusionats”. 
També als seus companys els veu 
extraordinàriament motivats. “És com si 
a l’estiu tots haguéssim fet un canvi de 
xip brutal! Tothom està atent a classe, 
tots treballem a casa...”. El motiu? “Al 
batxillerat estudies el que t’agrada; si fas 
batxillerat és perquè vols, no perquè hi 
estiguis obligat”. Ella i els seus companys 
s’han proposat fer història. “Volem 
deixar el nivell molt alt, que sigui un 
institut de referència en el batxillerat, i 
que això animi més alumnes a venir”. 
Dels docents en destaca sobretot el 
nivell d’exigència: “Ens demanen molt!, 
has de tenir més força de voluntat, s’ha 
de fer més feina a casa”. Ha tirat per 
la branca de ciències perquè “m’agrada 
més raonar que memoritzar”. Té molt 
clara la carrera que vol fer. “Medicina! 
M’hi esforçaré tot el que calgui!. Lamenta 
que “joves amb dues o tres carreres 
acabin treballant del que trobin”, però 
la crisi no la desanima: “a base d’estudiar 
i aplicar-nos-hi molt, podrem aconseguir 
el que ens proposem”. 

BATXILLERAT: 
UN ANHEL FET REALITAT

Masquefa acaba d’estrenar un curs 
escolar històric. Després d’anys de 
reivindicacions de la comunitat educativa, 
l’institut ofereix des d’aquest setembre 
el batxillerat, i els joves de Masquefa 
ja no han de marxar fora per poder 
cursar aquests estudis postobligatoris. La 
implantació del batxillerat ha començat 
amb un primer curs que compta amb 
34 alumnes. La majoria, fins a 23, ja van 
fer l’Educació Secundària Obligatòria 
(ESO) en el mateix centre i ara tenen 
l’oportunitat de continuar formant-se a 
casa dos anys més, amb vistes a poder 
accedir després a la universitat o bé a 
Cicles Formatius de Grau Superior. Pel 
que fa a la resta d’alumnes, n’hi ha que 
han superat un Cicle Formatiu de Grau 
Mig i ara fan el batxillerat per preparar 
el de Grau Superior. I també estudiants 
masquefins que el curs passat van 
suspendre el batxillerat a Martorell o 
Igualada i ara tornen a la vila per repetir-
lo.
L’institut –que tot just fa dos cursos va 
estrenar un nou i modern edifici- ofereix 
quatre modalitats d’aquests estudis: el 
batxillerat científic, el tecnològic, el de 
ciències socials i el d’humanitats. Aquesta 
darrera ha estat la més escollida: la 

cursen  11 dels 34 estudiants. A més, 
9 alumnes han començat el batxillerat 
científic, 7 fan el tecnològic i uns altres 
7 el social. 
El curs ha arrancat amb total normalitat, 
tot i que la notícia va arribar pràcticament 
per sorpresa i amb pocs mesos 
d’antelació, fet que ha obligat el centre i el 
professorat a fer un esforç suplementari. 
També l’alumnat ha començat amb un 
plus extra de motivació.  Els estudiants de 
totes quatre modalitats fan 7 assignatures 
comunes -llengua catalana i literatura, 
llengua castellana, anglès, educació 
física, filosofia i ciutadania i ciències del 
món contemporani-, a més d’una hora 
setmanal de tutoria. Pel que fa a les 
assignatures d’especialitat, els alumnes del 
científic i el del tecnològic comparteixen 
dues matèries: matemàtiques i física, i 
els del social i l’humanístic unes altres 
dues: geografia i literatura castellana. A 
més, cada modalitat té una assignatura 
pròpia: els del científic fan biologia, els 
del tecnològic, tecnologia industrial, 
el del social, matemàtiques aplicades 
a les ciències socials, i els d’humanístic, 
llatí. Els estudiants també escullen una 
assignatura optativa, entre dibuix tècnic, 
economia d’empresa, grec i química.

 ANDREA GARCÍA
Estudiant

“Tots hem fet 
un canvi de xip 
brutal!”
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 JOSEP LLUÍS GARCÍA
Pare de l’Andrea

“És una sor t que hagi arribat ara! Si les 
meves filles haguessin anat a Igualada per 
fer el batxillerat, ens hauríem gastat 300 
euros cada mes només en transpor t”, 
explica el Josep Lluís García, el pare 
de l’Andrea i la seva germana Alba, 
que també fa el batxillerat a Masquefa. 
Valora de manera especialment positiva 
que totes dues continuïn en un centre 
“on ja coneixen els companys i els 
professors”. A la seva edat “arribar a 
un institut d’un altre municipi on tot 
és nou és una mica complicat”. Ho diu 
per experiència pròpia. Ell va fer la FP a  
Igualada. “Quan l’Andrea i l’Alba vagin a 
la universitat seran una mica més grans 
i estaran més preparades”, conclou. 
Està encantat amb l’actitud de les seves 
filles, que sempre han tret bones notes. 
“Cada dia estudien a casa, sense que 
els haguem d’anar al darrere!”. També 
ha palpat l’exigència dels professors: “ja 
ens van avisar que els demanarien molt 
perquè arribessin amb un bon nivell a la 
prova d’accés a la universitat; com més 
ben preparades hi arribin, millor!, diu.  
Per a la família els estudis de les dues 
filles són una prioritat. “És fonamental 
que facin el batxillerat. Almenys que 
tinguin més sor tides que el seu pare!”. 
Com més estudis tens –continua-,  més 
i millors possibilitats de trobar feina, 
encara que acabi sent un lloc de treball 
que no tingui gaire a veure amb el que 
has estudiat”.

 NOELIA HERNÁNDEZ
Tutora

La  Noelia Hernández és la professora 
de llengua castellana i la tutora. És a 
l’institut des del 2006, però tant per a 
ella com per a la resta dels professors 
la implantació del batxillerat ha estat un 
punt d’inflexió.  “Tots aquests anys et 
sabia greu  veure com, després de tenir-
los tota l’ESO, els alumnes acabaven 
marxant; ara els podem oferir que 
continuïn estudiant i ser testimonis de 
la seva evolució”. El batxillerat també és 
per als docents “un repte”. “Tens més 
feina, has de planificar més, temporitzar 
millor els continguts, buscar materials, 
motivar els alumnes... però fa il·lusió 
poder oferir-los un ensenyament de 
qualitat, encara que els recursos són 
cada cop més limitats”. Els alumnes 
els ho estant fent fàcil: “és un grup 
molt receptiu, són molt treballadors, 
i la relació és més madura: han entès 
que la formació avui és més impor tant 
que mai”. Què els apor ta el batxillerat 
als alumnes? “Els ha de proporcionar 
les eines necessàries per al seu futur 
acadèmic i professional; els recursos 
per continuar formant-se amb èxit en 
Cicles Formatius de Grau Superior o 
bé en carreres universitàries”, respon 
la Noelia. En l’àmbit personal, “els ha 
d’ajudar a créixer i a ser més autònoms, 
a conver tir-se en persones més riques 
culturalment, a desper tar-los la curiositat 
per aprendre, per tenir una mentalitat 
ober ta al món, per respectar als altres”. 

 RUTH MONTSERRAT
Directora

La directora de l’institut, Ruth 
Montserrat, no pot amagar la satisfacció 
que li desper ta el batxillerat. “Era una 
reivindicació històrica que ha arribat 
gairebé per sorpresa!”. Diu que oferir 
aquests estudis “és una motivació 
extra” perquè formes “els professionals 
del futur”. També ho veu com un 
“reconeixement” a la tasca de l’institut 
tots aquests anys. “El gruix d’alumnes 
que van acabar 4t d’ESO s’han quedat 
a fer el batxillerat –explica-; i això vol 
dir que alguna cosa fem bé!”. Impar tir 
el batxillerat és també una mena 
d’examen. “No és donar classe i prou; 
per al centre, per al professorat, és una 
autoavaluació: els estudiants hauran de 
passar una prova externa per accedir 
a la universitat”. La directora subratlla 
els beneficis que comporta també per 
a Masquefa que els joves no hagin de 
marxar, “perquè continuen identificats 
amb el seu poble; hi acaben d’arrelar”. 
“Tenen una edat –afegeix- en què 
s’impliquen molt en el poble, hi fan 
colles, hi organitzen activitats ... i si se’n 
van ho acaben fent en un altre lloc”. 
També destaca que, dels 15 professors 
que impar teixen el batxillerat, només 
dos són nous. Els altres ja hi eren, 
fent l’Educació Secundària Obligatòria. 
Tots aquests docents compaginen les 
classes a batxillerat i a l’ESO. “Nosaltres 
entenem que és bo que els professors 
tinguin totes dues experiències”. 

“Per al centre el 
batxillerat també és 
un examen”

“Els exigim perquè 
no volem que 
fracassin”

“Almenys que tingui 
més sortides que el 
seu pare”
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L’educació dels nostres infants i joves és un dels reptes que com a 
municipi tenim en el nostre camí de futur. Conscient d’això, des de 
fa anys l’Ajuntament de Masquefa dóna suport als centres educatius 
de la vila amb diversos programes i recursos que s’elaboren a partir 
de les necessitats que els mestres i professors detecten i manifesten. 
Aquests programes tenen com a objectiu facilitar i donar suport a 
la important tasca que es fa a les llars d’infants, les escoles i l’institut.
Aquest nou curs 2013-2014 es tornen a posar en marxa alguns 
programes que ja van iniciar-se l’any passat i que han estat valorats 
de manera especialment positiva per la comunitat educativa:

 Formació de mestres i professors: entre el primer i el 
segon trimestre de curs s’organitzen diverses sessions formatives 
adreçades específicament als mestres i professors, en què es tracten 
temes relacionats amb l’escola i l’educació. L’enfocament es fa d’acord 
amb les especifitats de les diferents etapes educatives (primer cicle 
d’educació infantil-escoles bressol, segon cicle d’educació infantil, 
primària i secundària). També s’hi tracten temes transversals que 
afecten totes les edats. El curs passat es van fer sessions formatives 
sobre la millora de les relacions família-escola i professorat-alumnes, 
la millora de la lectura, i la lectura per a aprendre o lectura d’estudi.

 Descoberta de l’entorn: en pocs anys molts mestres 
i professors d’altres parts del país han arribat a Masquefa per 
desenvolupar-hi la seva tasca educadora. També hi ha alumnes que 
coneixen poc l’entorn on viuen, els seus llocs d’interès, la història de 
la vila, el seu patrimoni natural, les seves tradicions i costums... Per 
això des de l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament s’elaboren 
documents de suport per a tots dos col·lectius, amb informació 
d’interès general de la vila i els recursos que el Consistori posa a la 
seva disposició. A més s’ofereix assessorament als centres educatius 
per programar sortides de descoberta de l’entorn. Aquestes 

sortides serveixen perquè tant els mestres i professors, com els 
alumnes, puguin conèixer la història de Masquefa i el seu paisatge. 
També s’hi tracten temes relacionats amb el que s’està estudiant a 
classe.

 Acompanyament i suport a l’estudi a l’ESO: en 
l’àmbit més acadèmic, el curs passat es va posar en marxa, de manera 
experimental, un programa adreçat a alumnes de primer i segon 
curs d’Educació Secundària Obligatòria, promogut conjuntament 
per l’institut i l’Ajuntament. Anomenat ‘Espai d’estudi’, el programa 
vol motivar els alumnes a estudiar i aprendre, i al mateix temps els 
ofereix acompanyament i reforç en les tasques i els estudis que 
duen a terme en el centre. Es tracta de dues sessions setmanals 
d’una hora i mitja cadascuna distribuïdes de novembre a maig. 
S’hi treballen tècniques d’estudi, es resolen dubtes i es treballa la 
motivació i l’autonomia de l’alumne perquè sigui protagonista del 
seu aprenentatge.

Després d’un curs en funcionament, i havent ampliat la proposta 
durant el mes de juliol per ajudar l’alumnat en les recuperacions 
del mes de setembre, Ajuntament i l'institut volen ara donar-li 
continuïtat pels exitosos resultats que s’han obtingut. És el mateix 
institut el que deriva a aquest recurs els alumnes en funció de 
criteris acadèmics, però sobretot de conducta. L’actitud de l’alumne 
és fonamental, com ho és també el recolzament de la família. Part 
de l’èxit de l’experiència es deu a la implicació i la coresponsabilitat 
de tothom: l’institut, les famílies, els alumnes i l’Ajuntament. 

L’Ajuntament impulsa programes de suport als 
centres educatius que fomenten la formació 
del professorat, el coneixement de l’entorn i 
la motivació dels alumnes per aprendre

FENT COSTAT A L’ESCOLA
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NOTÍCIES

Remodelació del cartipàs municipal
Superat l’equador del mandat, el govern 
municipal ha introduït alguns canvis en el 
cartipàs municipal per reforçar els serveis 
a les persones i fer realitat projectes 
prioritaris durant els dos anys vinents. La 
novetat més destacada és la creació d’una 
nova regidoria de la Gent Gran, amb la 
qual es podrà donar un nou impuls en 
l’atenció a aquest col·lectiu i activar dos 
equipaments que són clau. D’una banda, 
el nou Casal d’Avis (que ocuparà l’actual 
consultori mèdic una vegada entri en 
funcionament el nou CAP). I, d’altra banda, 
el nou Centre de Dia, que oferirà unes 
millors instal·lacions. La regidora Laia Albiol 
és la titular d’aquesta nova cartera de la 
Gent Gran.
Paral·lelament, la creació de la regidoria 
de la Gent Gran també permet a Benestar 
Social –que fins ara s’ocupava de l’atenció al 
col·lectiu d’avis i àvies- centrar tots els seus 
esforços en una altra prioritat del govern: 
l’atenció a les persones i famílies que 
pateixen més dificultats a conseqüència 
de la crisi. La regidora responsable de 
Benestar Social continua sent Brigit 
Blàzquez. Aquests canvis comporten també 
alguns reajustaments en les delegacions 
de regidors del govern, que es fan, a més, 
per impulsar àrees estratègiques i millorar 
l’eficàcia de l’Ajuntament.

L’Ajuntament ha aconseguit reactivar el projecte per fer un 
aparcament de camions en una parcel·la de la seva propietat 
al polígon La Pedrosa, després d’un temps en punt mort 
davant les dificultats per obtenir el finançament.  Finalment, 
la societat Pedrosa Centre de Serveis assumirà la inversió 
necessària –179.759 euros (IVA inclòs) en  una primera 
fase- per construir aquest equipament, i a canvi n’obtindrà 
l’explotació. La concessió de la construcció i l’explotació de 
l’aparcament de camions s’ha fet mitjançant un concurs públic 
a l’ofer ta econòmicament més avantatjosa, i aquesta empresa 
n’ha estat la guanyadora. El Ple municipal del setembre va 
aprovar adjudicar la concessió –que és per a 30 anys- a Pedrosa 
Centre de Serveis amb el vots a favor de Convergència i Unió 
i Par tit Popular i les abstencions de Progrés Municipal (PSC-
APM) i Esquerra.
El Consistori va començar a treballar en el projecte d’aquest 
aparcament fa uns anys, amb el compromís de l’aleshores 
govern tripar tit de la Generalitat d’apor tar-hi finançament, 
però finalment els diners no van arribar. Ara, amb aquesta 
concessió, l’Ajuntament pot garantir la construcció d’aquesta 
instal·lació i donar resposta a una demanda del municipi: que 
els camions tinguin un lloc on aparcar i no hagin de fer-ho 

al centre, amb els conseqüents problemes de circulació i 
mobilitat que això comporta. 
Aquesta operació de col·laboració público-privada té també 
altres beneficis. L’Ajuntament s’estalvia haver de fer aquesta 
inversió de gairebé 180.000 euros en un context econòmic 
difícil. I a més, s’assegura uns ingressos ordinaris addicionals 
per a les arques municipals durant els 30 anys de la concessió, 
ja que l’empresa concessionària pagarà a l’Ajuntament, en 
concepte de cànon, el 20% de tots els ingressos que recapti 
amb l’estacionament de camions.
En aquesta primera fase, Pedrosa Centre de Serveis 
pavimentarà el terreny, farà tot el tancament perimetral del 
recinte, construirà una caseta per al vigilant i hi instal·larà 
l’enllumenat.  En una segona fase –en un termini de sis anys 
com a màxim- l’empresa inver tirà uns altres 170.542 euros 
(IVA inclòs) per ampliar l’aparcament en un segon terreny 
municipal adjacent, i construir-hi també una benzinera. 
Aquesta serà també una nova font de recursos addicionals, 
ja que l’Ajuntament, a més del cànon per les noves places 
d’aparcament, rebrà també 0,006 euros per litre de carburant 
venut. Aquest cànon s’incrementarà en un cèntim més per 
litre venut si se superen els 500.000 litres anuals.

L’aparcament de camions posa la directa

Enrique Gómez 
Milán
Segon tinent d’alcalde
Urbanisme, Obres i 
Serveis, Esports

Brigit Blàzquez 
Guàrdia
Quarta tinent 
d’alcalde
Educació, Benestar 
Social.

Elena Fernández 
Fernández
Coordinadora de l’acció 
de govern
Administració i 
Protocol, Hisenda, 
Sanitat

Laia Albiol 
Arango
Cultura, Gent Gran

Joan Carles Pérez 
Fornés
Participació Ciutadana 
i Comunicació, 
Joventut

Carles Mernissi 
Coarasa 
Tercer tinent d’alcalde.
Tecnologies de 
la Informació i la 
Comunicació, Promoció 
Econòmica, Medi 
Ambient

Carles Ventura 
Costa
Primer tinent d’alcalde
Governació, Mobilitat i 
Turisme

Xavier Boquete 
Saiz
Alcaldia 

Delegacions  dels regidors del govern
Amb la remodelació, les delegacions dels regidors del govern queden de la 
següent manera:
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La ‘nova’ Festa del Raïm, que va tenir lloc el 
14 i 15 de setembre, va superar les millors 
expectatives. Les novetats introduïdes pels 
organitzadors –l’Ajuntament i l’Alzinar- 
van ser molt ben acollides, especialment 
la primera Fira de tastets de vins, caves i 
menjar típic, que va donar un nou impuls 
a aquesta celebració amb què Masquefa 
recorda les seves arrels pageses, lligades al 
camp i la vinya.
Ja des del mateix moment en què la 
va inaugurar Xavier Bassa i Valls, millor 
sommelier de Catalunya al certamen Nas 
d’Or 2012, i al llarg de tot el dissabte, la 
fira va convertir el carrer Escoles en un 
bullici de gent. Tothom volia delectar-se 
amb els exquisits tastets que els van oferir 
catorze cellers, bodegues, restaurants, forns, 
pastisseries i xarcuteries locals. S’hi van 
vendre més de 1.000 copes gravades amb el 
logotip de la festa i gairebé 6.000 tiquets de 
degustacions al preu d’1 euro. Però més enllà 
de les ventes, els establiments van brindar 
també per la promoció que va suposar per 
als seus negocis. 
En la fira hi van prendre part Can Bonastre 
Wine Resort, A Taberna Galega, Castell 
d’Age, el Celler Finca Parera, el Celler de 
l’Avi Quicu, els forns de pa i pastisseria 
Camilo i Mora, Joan Raventós-Rosell Heretat  

UNA GRAN COLLITA

Vall Ventós, Pa Mora tradició fornera des 
de 1884, els restaurants Can Bonastre, Cal 
Cuiner, Can Vidal-Ramos, Vins Almirall i la 
xarcuteria Marvi.
La veritat és que era impossible resistir-se 
a la temptació de picar. Per un preu que 
oscil·lava entre 1 i 3 euros, es van poder 
provar plats de gran originalitat i altres 
carregats de tradició, ja que incorporaven 
llegums i arengada, aliments que antigament 
es menjaven en l’època de la verema .  I per 
remullar-ho, res millor que els vins i caves d’una 
àmplia gamma de Denominacions d’Origen 
que van oferir les bodegues. Els visitants van 
guardar-se un budell buit per als articles dels 
artesans instal·lats a la plaça de l’Estació.  

Innovació i tradició
A més de promocionar el comerç local, 
la festa va incorporar altres novetats per 
fer-la més fidel encara a la tradició. Una 
d’elles va ser la recreació d’una vinya a la 
plaça de l’Estació. Els ceps, els sarments i les 
portadores van despertar la curiositat dels 
visitants, atrets també per l’habilitat d’un 
artesà que ensenyava a elaborar bótes de 
fusta i per la fassina que hi va instal·lar el Punt 
Taronja per elaborar aiguardents i destil·lats. 
Els més petits van gaudir d’una caravana de 
ruquets i de l’espectacle de globoflèxia del 

Raconet Artístic. A més, Ràdio Masquefa 
va amenitzar el dia amb una programació 
especial.
La tradició va tenir el seu punt àlgid amb 
l’espectacular cercavila de carros i cavalls 
d’Antoni Malet, que va transportar el raïm, 
com es feia antigament, des de la Rojo fins a la 
plaça de l’Estació. Allà, una multitud d’infants 
es va enfilar a la trepitjadora per convertir-lo 
en most. Mentrestant, un concurs de tast de 
vins a l’Alzinar posava a prova l’olfacte i el 
gust dels participants. Ja al vespre, a la piscina, 
un sopar de carmanyola i el tercer Festival 
de Blues, amb els concerts de Wax & Boogie 
i Bang, van tancar la intensa jornada. La Festa 
del Raïm va posar el punt final l’endemà, 
diumenge. La representació de ‘La venganza 
de Don Mendo’, a càrrec del grup de teatre 
del Patronat Parroquial d’Esparreguera, va 
reunir més de 200 persones a la Polivalent.
Els organitzadors agraeixen la col·laboració 
de tots els qui van fer possible la festa: la 
Diputació de Barcelona, l’ADF, Protecció 
Civil, Can Massana, Carros i cavalls d’Antoni 
Malet, el Raconet Artístic, Explotacions 
Agrícoles Junyent, el grup de teatre El 
Coverol, Punt Taronja, el sommelier 
Xavier Bassa, Ràdio Masquefa, Mapamundi 
Produccions, Management i el personal de 
l’Ajuntament.

LES NOSTRES TRADICIONS
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Després de l’èxit de la renovada Festa 
del Raïm, amb què la vila va rememorar 
les seves arrels pageses, l’Ajuntament 
continua potenciant altres celebracions 
singulars de casa nostra. El cap de setmana 
del 30 de novembre i l’1 de desembre, 
Masquefa recordarà els seus orígens 
industrials amb una festa a l’entorn de 
la Fàbrica Rogelio Rojo, emblemàtic 
testimoni del procés d’industrialització 
d’una vila que, fins a l’entrada en 
funcionament d’aquesta factoria, l’any 
1922, havia viscut majoritàriament 
de la vinya i els cereals. La celebració 
coincidirà amb la festivitat de Sant Eloi, 
patró de la metal·lúrgia, activitat a la qual 
es va dedicar la fàbrica, on van treballar 
generacions i generacions de masquefins. 
Els mateixos treballadors havien celebrat 
durant anys aquesta festa patronal.
La ‘nova’ Festa de Sant Eloi l’impulsen 
conjuntament les regidories de Cultura 
i Promoció Econòmica de l’Ajuntament. I 
és que, tal i com ja es va fer al setembre 
amb la Festa del Raïm, a més de recuperar 
la tradició també es vol que la celebració 
contribueixi a dinamitzar el comerç. Per 
això, tot el dissabte i el matí de diumenge 
els comerciants masquefins trauran la 
parada al carrer per instal·lar-se davant 
del CTC, a l’avinguda Catalunya. Hi 
podrem trobar una àmplia gamma dels 
serveis i productes que ofereixen, entre 
aquests una suculent i temptadora 
oferta gastronòmica. També dissabte i 

diumenge -matí i tarda- el jardí del CTC 
es convertirà en un gran mercat amb 
una vintena d’ar tesans. Uns espectacles 
itinerants animaran aquest Mercat de 
Sant Eloi integrat per comerciants locals 
i ar tesans. Ben a prop d’allà, al pati de 
la Rojo, una exhibició d’oficis antics ens 
acabarà de transportar fins a l’època del 

gran esplendor industrial.
En el vessant cultural, el programa 
de la Festa de Sant Eloi inclou, per 
a dissabte al matí, el veredicte del 
Concurs de Fotografia Vila de Masquefa, 
que escollirà les 13 fotografies que 
il·lustraran el calendari del 2014 que 
editarà l’Ajuntament. La mateixa tarda 
de dissabte arribarà un dels plats 
forts: la festa amb què s’inaugurarà el 
centre d’interpretació de La Fàbrica 
Rogelio Rojo. També dissabte, al vespre, 
i diumenge a la tarda, el protagonista 
serà el teatre. La companyia masquefina 
Teatrerus farà, a la Sala Polivalent, una 
doble representació de l’obra ‘Boeing 
boeing’ de Marc Camoletti. 
L’Ajuntament anima tothom a engalanar 
balcons i finestres amb els domassos 
de Masquefa i, contribuir així, a crear 
ambient de festa i de poble.

LA FÀBRICA ROGELIO ROJO 
ES VESTEIX DE FESTA PER SANT ELOI

La Festa de Sant Eloi inclourà 
un mercat amb artesans 
i comerciants locals,  una 
demostració d’oficis, una 

doble representació teatral 
i la inauguració del centre 

d’interpretació de La Fàbrica 
Rogelio Rojo, entre altres 

El centre d’interpretació:  com era la vida a la fàbrica?

Coincidint amb la Festa de Sant 
Eloi, Masquefa inaugurarà el centre 
d’interpretació de la història de La 
Fàbrica Rogelio Rojo, l’entrada en 
funcionament de la qual va ser una 
autèntica revolució i va comportar 
importants transformacions socials i 
econòmiques. El centre, que ha de ser 
un record viu de la nostra memòria 
històrica, s’ubica principalment en una 
nau de la fàbrica que l’Ajuntament 
ha rehabilitat i que acollirà diversos 

materials divulgatius. Un audiovisual 
i un conjunt de plafons ajudaran els 
visitants a entendre com van ser les 
diferents fases de construcció de la 
fàbrica, els  processos de producció 
que s’hi duien a terme, i el dia a dia dels 
treballadors. També hi podrem observar 
la important transformació que l’edifici 
ha experimentat fins a convertir-se 
en l’actual complex d’equipaments 
per a les persones que és avui. A més 
d’aquesta nau rehabilitada, el centre 

d’interpretació s’estendrà també a 
altres espais de la fàbrica. Es tracta d’un 
centre viu, que s’anirà ampliant amb la 
incorporació de noves aportacions. La 
seva posada en marxa no hauria estat 
possible sense la implicació de diversos 
extreballadors que coneixen de primera 
mà com era la vida a La Fàbrica Rogelio 
Rojo i que col·laboren en el projecte. El 
nou centre s’inaugurarà el dissabte 30 
de novembre a la tarda, i tant aquell dia 
com diumenge hi haurà portes obertes.
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La Capella del Roser acollirà per les festes de Nadal una exposició 
de pintures i escultures fetes per artistes adults de Masquefa. La 

iniciativa l’organitza una Comissió d’Exposicions d’Artistes Locals 
adults amb la col·laboració de l’Ajuntament. Si voleu participar-hi 
podeu trucar al 93 772 67 40 (Dolors). Aquesta comissió treballa 
per promocionar els artistes locals i donar a conèixer les seves 
obres. Al mateix temps, l’Ajuntament vol dinamitzar la Capella del 
Roser com a espai per acollir aquesta i altres iniciatives culturals.
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NOTÍCIES

El 15 de novembre, 
vine a donar sang!

Rehabilitació de la capella 
del cementiri

La capella del cementiri de Masquefa presenta aquests dies 
una nova fesomia. Aquest espai de culte ha estat totalment 
rehabilitat: s’ha arranjat i s’ha pintat de nou la façana, i també 
s’ha arreglat i condicionat l’interior, on hi ha un petit altar. Els 
treballs han anat a càrrec de la Brigada Municipal d’Obres i 
Serveis. La iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració 
de les voluntàries que vetllen pel manteniment del cementiri.

Amb el lema ‘Masquefa té sang!’, la nostra vila tornarà a acollir el 
divendres 15 de novembre una campanya solidària de donació de 
sang. De les 10 del matí a les 2 del migdia, i de les 4 de la tarda a 
les 9 del vespre, la Sala Polivalent del Recinte Rogelio Rojo obrirà 
portes perquè tots els masquefins hi puguem anar a donar sang.
Els impulsors de la campanya –l’Ajuntament de Masquefa, el Banc 
de Sang i Teixits de Catalunya i l’Associació de Donants de l’Anoia, 
amb la col·laboració de les entitats, les empreses i els comerços- 
organitzaran una autèntica jornada festiva i posaran tot tipus de 
facilitats perquè puguem anar a donar sang: hi haurà activitats, 
actuacions, sortejos, obsequis, regals i un refrigeri especial. També un 
servei de ludoteca perquè els infants puguin jugar mentre els pares 
donen sang.
La campanya és una magnífica oportunitat perquè tots fem un gest 
altruista com donar sang, d’una manera senzilla i ràpida. Només cal 
tenir més de 18 anys i pesar 50 quilos o més. Cada dia calen 1.000 
donacions de sang per poder assistir totes les persones que ho 
necessiten. El divendres 15 de novembre no pots fallar.  Vine a donar 
sang!

Amb la marató de TV3
D'altra banda,  Masquefa tornarà a adherir-se al desembre a la 
Marató de TV3.  La 22a edició d’aquesta iniciativa solidària de la 
televisió catalana es farà el diumenge 15 i estarà dedicada a les 
malalties neurodegeneratives. Serà conduïda pels periodistes Núria 
Solé i Roger de Gràcia, que actualment són els presentadors del 
‘Telenotícies migdia’ i ‘La meva’ respectivament.
A Masquefa podrem gaudir de diverses activitats organitzades per 
les entitats amb l’objectiu de mobilitzar la societat i recaptar fons per 
ajudar en la investigació i el tractament d’aquestes malalties. També 
es podran fer donatius en les guardioles instal·lades en els comerços.

Exposició de Pintures i Escultures 
d’artistes locals adults. Apunta-t’hi!
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La família González-Cortés ha estat una de les usuàries d’aquest 
servei de l’Ajuntament. El seu és un cas especial. El matí del 26 de 
novembre passat, un circuit originat a la rentadora va desencadenar 
un incendi que els va acabar cremant tota la casa. Només en 
va quedar dempeus una petita part de l’estructura. En Francisco 
González, la Lídia Cortés i les seves tres filles ho van perdre tot. 
“Només ens va quedar la roba que portàvem posada!”, explica la 
Lídia. Afortunadament, ningú no va prendre mal. El Francisco ja era 
a la feina, i la Lídia feia minuts que havia marxat a portar les tres 
filles a l’escola. La nit abans, havia posat unes quantes rentadores, 
però en va deixar una -la que va acabar resultant fatídica- per 
l’endemà al matí. “Encara sort! 
Si l’arribem a posar a la nit i ens 
enxampa dormint, ara no ho 
podríem explicar!”.
Quan els van alertar i van 
arribar a la casa, els va envair 
un gran ensurt, i la impotència 
de no poder fer res.  Ara, un 
any després, “ja veiem la llum 
al final del túnel”, diu el Francisco. Des del setembre viuen a la 
nova casa que han pogut construir en la mateixa finca del carrer 
Campoamor de Can Parellada. El procés no ha estat fàcil. “El 
banc volia cobrar l’assegurança i cancel·lar la hipoteca” –afirma 
Francisco- de manera que s’haurien quedat sense un sostre. 
Després de la intervenció de l’Ajuntament, que va oferir suport 
a la família i va intercedir davant de la companyia asseguradora i 
l’entitat bancària, s’ha aconseguit arribar a una solució satisfactòria: 
han pogut cobrar l’assegurança i, amb aquests diners, construir 
el seu nou habitatge i subrogar la hipoteca. “Estem molt 
contents i molt agraïts, perquè si no fos per l’Ajuntament no ens 
n’hauríem sortit; nosaltres sols no teníem prou força”, conclouen. 

L’Ajuntament també els va pagar la fiança del pis de lloguer on es 
van haver d’allotjar mentre es feien les obres, i els va proporcionar 
alguns diners per a roba. 
A més de l’Ajuntament, la família González-Cortés fa extensius 
els seus agraïments a Construccions Masquefa -que ha construït 
la casa a un preu molt assequible-, a l’empresa Acemar -que va 
proporcionar el material de construcció a preu de cost-, i a l’Escola 
de Dansa Noemí Rubira -que va organitzar un festival per a 
recollir fons- així com als centres educatius i tots els veïns que van 
col·laborar-hi i participar-hi. També als alumnes de l’institut, que van 
recaptar diners per comprar el material escolar de les tres filles, 
a l’empresa on treballa el Francisco (Technical Foam), i els seus 
companys, pel suport econòmic, als establiments de Can Parellada, 
que van instal·lar guardioles per a recaptar fons, i a tots els familiars, 
amics i veïns “que ens van fer costat des del primer moment”.

ACTUALITAT

“Sense la mediació 
de l’Ajuntament, 
nosaltres sols no 
n’hauríem sortit”

El servei d’intermediació 
pels deutes d’habitatge ha 
atès 24 casos en mig any
Des que l’Ajuntament el va posar en marxa a l’abril, el servei 
d’intermediació davant les entitats financeres per a prevenir 
desnonaments ha atès 24 casos, en què s’han buscat solucions 
perquè les famílies puguin continuar vivint a casa seva. Aquest servei 
dóna suport jurídic als veïns que tenen dificultats per fer front al 
pagament de les quotes hipotecàries, proporcionant-los informació 
sobre els seus drets i intercedint davant les entitats bancàries i les 
administracions. Busca solucions diferents segons les especifitats 
de cada problemàtica. En alguns casos s’ha agilitat el cobrament 
dels ajuts per al lloguer de la Generalitat, fet que ha permès a les 
famílies pagar quotes de l’hipoteca endarrerides i evitar, així, que 
el banc iniciés el procediment d’execució hipotecària. També s’ha 
aconseguit allargar el crèdit hipotecari i, d’aquesta manera, poder 
fer front a les quotes. En altres casos s’aporta documentació al jutjat 
per oposar-se a l’execució hipotecària o s’assessora les famílies per 
poder oposar-se a les clàusules túnel. 

Comencen les obres per 
fer un primer pis per a 
emergències socials 

L’Ajuntament ja ha començat les obres per reformar 
un pis de la seva propietat i destinar-lo a habitatge per 
a emergències socials, amb el qual vol donar resposta 
a les necessitats puntuals que puguin travessar famílies 
en situació de gran vulnerabilitat. Per dur  a terme 
aquesta actuació -que té un cost de 13.000 euros- 
el Consistori compta amb una subvenció de 12.000 
euros de la Diputació. El pis que s’està reformant és 
l’adjacent al de Ràdio Masquefa. De fet, la intenció de 
l’Ajuntament de cara a l’any vinent és rehabilitar també 
el pis de l’emissora municipal –que es traslladarà 
a un altre espai municipal en millors condicions- i 
condicionar-hi un segon habitatge social. L’objectiu és 
aconseguir el màxim de finançament extern per fer 
possible l’actuació.

La família que va perdre casa seva en un incendi ja té una nova llar

Familiars, amics i veïns també han mostrat la seva solidaritat i han ajudat la família
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EL COMERÇ AIXECA 
LA PERSIANA
“No ens podem quedar de braços plegats; s’ha de lluitar”. És la frase més repetida entre els 
comerciants de Masquefa que s’han decidit a plantar cara al mal temps i han començat els 
seus negocis aquest any, tot i les dificultats que travessa el municipi i el conjunt del país, i 
malgrat alguns tancaments motivats per la crisi.

En aquests primers nou mesos del 2013, 
fins a final de setembre, en l’entorn 
del centre urbà de Masquefa s’hi han 
registrat 23 noves altes d’activitats, entre 
nous comerços i traspassos, a càrrec 
de persones emprenedores que volen 
reactivar el pols del teixit comercial. 
Amb la creació de noves botigues i 
la continuïtat d’activitats comercials 
ja existents, tots ells contribueixen a 
generar ocupació, a evitar que hi hagi 
locals buits i abandonats al centre de la 
vila, com passa en altres municipis, i, en 
definitiva, a fer de Masquefa un poble 
amb vida.
El repte de la crisi també ha fet que alguns 
comerciants (6 fins al moment) hagin 
reorientat la seva estratègia traslladant 
els seus negocis per consolidar l’activitat. 
Hi ha motius diversos, però gran part 
dels trasllats obeeix a la recerca de locals 
més grans i més visibles. La gran majoria 
s’ha traslladat al carrer Major, recentment 
reformat per pacificar-hi el trànsit i 
consolidar-lo com un centre neuràlgic de 
les passejades i les compres.
La valentia de tots aquests emprenedors 
és un exemple a seguir. Al mateix temps, 
també suposa un reclam perquè els 

masquefins es quedin a comprar a casa. 
D’atractius no en falten. El petit comerç de 
proximitat té grans valors afegits: ofereix 
productes i serveis de qualitat, i un tracte 
familiar i de confiança. El tenim a la vora i 

no hem d’agafar el cotxe (perdent temps, 
gastant en benzina, i contaminant el medi 
ambient). I  contribueix a consolidar 
l’economia local, creant i mantenint llocs 
de treball a Masquefa.

L’Ajuntament editarà una 
guia del comerç

En el marc del seu pla de suport al comerç, 
l’Ajuntament ha començat a treballar per 
publicar en els propers mesos una guia de 
tots els comerços i empreses de serveis de la 
vila, la qual es farà arribar a les llars. El catàleg 
inclourà informació detallada i imatges dels 
negocis i vol contribuir a promocionar els 
establiments, donant a conèixer la seva àmplia 
i diversificada oferta de productes i serveis. 
Serà un gran aparador de tots els establiments, 
que s’editarà enguany coincidint amb el vintè 
aniversari de l’Associació de Comerciants i 
Serveis.
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S & M MODA I 
COMPLEMENTS 
Venda de roba i complements, a 
preus econòmics, per a tota la família 
(nen, nena, home i dona)
C/ Major, 52
696 81 01 78

CAN MASSANA 
Venda directa dels productes de les 
finques pròpies (horta, fruita, ous, 
llenya...). Productes de temporada 
recollits en el punt òptim de 
maduració.
Can Massana -Carretera B224a
637 410 315
canmassanamqf@grupfocomin.com

AUTOESCOLA 
MASQUEFA
Autoescola jove, dinàmica i amb 
professionals amb experiència. 
Garanteix l’apte d’una manera 
senzilla i ràpida.
C/ Major, 49
93 778 99 75
www.aemasquefa.com
aemasquefa@aemasquefa.com

BAR ESTACIÓ BURGER 
Bar especialitzat en hamburgueses i 
sandwitxos a l’estil americà. El client 
pot escollir entre una gran varietat 
d’ingredients.
C/ Montserrat, 15
93 173 87 00
www.estacioburger.com
estacioburger@gmail.com

POLLASTRES A L’AST 
YOLI 2 
Rostisseria de caps de setmana i dies 
festius.
Av. de La Línia, 14, local 2
93 772 86 61

SUPER KEBAB 
Venda de kebabs, per menjar a 
l’establiment i per emportar. Obert 
tots els dies.
Av. La Línia, 21, local 1
632 132 094

EL CELLER DE L’AVI 
QUICU 
Venda i degustació de vins i caves, i 
degustació d’ar ticles per a marinar 
(pernil, formatges, cloïsses, gambes...)
C/ Doctor Jover, 12-14
93 772 70 79
elcellerdelaviquicu@gmx.com

MM ESCOLA 
D’IDIOMES
Escola d’idiomes a partir de 4 anys. 
Organitza cursos a l’estranger, 
individuals i grupals, i colònies 
d’esports d’aventura i anglès al Pirineu 
per a infants i joves de 6 a 16 anys.  
C/ Salvador Dalí, 2, local 2
93 772 87 56 www.mm-idiomes.com
info@mm-idiomes.com

GROW SHOP EL 
JARDÍN 
Establiment especialitzat en el 
comerç al detall de flors, plantes, 
llavors i fer tilitzants.
C/ Major, 23
93 772 87 00
www.growshopeljardin.com
growshopjardin@gmail.com
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CATALUNYA 
SUPERMERCAT 
Supermercat d’alimentació obert els 
set dies de la setmana.
Av. Catalunya, 9

NOU RACÓ DE LA 
QUEIXALADA
Restaurant bar de menús, car ta, 
entrepans, torrades, carn a la brasa 
i peix.
Carretera Capellades-Martorell, km 17
93 772 89 97
yogago755@hotmail.com

LOTS I BONA TECA 
Xarcuteria-carnisseria. Venta al detall 
i, com a aposta diferencial, elaboració 
de lots de carn i embotits a preus 
molt competitius.
C/ Major, 9-11
93 515 81 76
lotsibonateca@gmail.com

LA BOTIGA DE LES 
OPORTUNITATS 
(Serralleria Acosta) Botiga 
d’oportunitats (productes nous a preus 
avantatjosos) i de productes de segona 
mà de tot tipus, industrials i particulars. 
Visites concertades per telèfon.  
C/ Dídac Toldrà, 41- 93 772 65 85 - 
http://labotigadelesoportunitats.webs.tl 
labotigadelesoportunitats@gmail.com

BAR EL DESTINO 
Bar especialitzat en entrepans grans i 
amb patates fregides de regal. També 
cuina tapes.
C/ Joan Miró, 21
93 775 92 05
lailaysandra@hotmail.com

BAR BODEGA  
EL RAÏM 
Bar i bodega dedicada a la venda de 
vins a granel i comestibles.
C/ Major, 91

COME D PIZZA 
Venda a domicili de pizzes fetes 
amb productes naturals a l’estil italià. 
Pizzes petites, mitjanes i grans.
C/ Doctor Jover, 14
93 778 99 66
www.comedepizza.com
comedpizza@gmail.com

EL BAR DEL CAMP DE 
FUTBOL 
Bar d’entrepans i tapes, i els caps 
de setmana, barbacoa. Obert tots 
els dies de la setmana a partir de la 
tarda. Caps de setmana obert tot 
el dia. 
C/ La Pau s/n - 93 772 88 29
aridnarsirvent01@hotmail.com

BAR L’ESCLAT 
Bar de tapes variades que ofereix 
també algunes especialitats de cuina 
xinesa.
Av. Catalunya, 11
93 772 85 32
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EL PINXO 
Bar de tapes i entrepans. Ofertes en 
els esmorzars.
Av La Línia, 23-25, local B
679 256 755

INTERCAD
Venda, reparació i serveis informàtics 
en software i hardware.
C/ Rogelio Rojo, 22
93 772 66 59
www.intercad.es
comercial@intercad.es

JUNA LLENCERIA
Venda de roba interior i pijames. 
Disposa d’una secció dedicada als 
més petits (Racó del nadó). També 
ven altres ar ticles, com ara roba de 
la llar, per encàrrec.
C/ Major, 29
600 74 28 00
juna50@hotmail.com

CAL CHARLY 
Bar restaurant  de tapes, menús i 
menjars a la car ta. Cuina casolana. 
Monòlegs cada quinze dies.
C/ Major, 101
93 772 66 17

BOTIGUES SERRET 
Venda de calçat d’home, dona i nens, 
i de complements com ara bosses 
de mà, cinturons i bosses d’esports, 
entre altres.
C/ Major 27
93 772 82 22
almiralltubella@gmail.com

SUEÑOS DE FRIDA 
Establiment dedicat a la venda de 
roba, accessoris i complements 
ar tesanals i de moda.
C/ Major, 37, baixos
93 772 65 23
www.suenosdefrida.wordpress.com
suenosdefrida@gmail.com

ORIGINAL VÍDEO 
MASQUEFA
Lloguer i venda de pel·lícules. Venda 
de llaminadures, i d’ar ticles de regal i 
videojocs per encàrrec.
C/ Serralet, 75
93 772 55 67
originalvideomasquefa@gmail.com

FARMÀCIA 
MASQUEFA  
(Sílvia Jiménez Tort) 
Consell farmacèutic, de salut i 
bellesa.
C/ Major, 1
93 772 88 23
farmacies@ya.com

www.jocomproamasquefa.com:
L’aparador online del comerç local
Aquest 2013 l’Ajuntament ha posat en marxa 
el portal www.jocomproamasquefa.com, 
un gran aparador online on trobem 
productes i serveis de les empreses 
i comerços masquefins i, a la vegada, 
ens podem beneficiar d’importants 
descomptes. Amb aquesta iniciativa es 
vol afavorir la compra de proximitat i 
al mateix temps, gràcies a la presència a 
Internet, captar nous clients de fora del 
municipi. Comprar-hi és molt fàcil. Només 
cal connectar-se al portal, fer la reserva del 
producte que ens interessa, i després anar 
a l’establiment a recollir-lo i pagar-lo. Així 
no es perd el tracte humà. La plataforma 
està preparada perquè s’hi pugui accedir 
tant des de l’ordinador com des d’una 
tableta o un smartphone. 
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SETMANA DE LA GENT GRAN 2013

�����������������������������
�
	����������������

������������������������������
��������������

LA GENT GRAN S’ABOCA EN LA SEVA SETMANA
Masquefa va viure del 2 al 8 de 
setembre una de les Setmanes de 
la Gent Gran més participades
La Setmana va arrancar dilluns i dimarts 
amb un campionat de jocs de taula, en què 
els participants van demostrar el seu saber 
fer en el parxís, el ‘remigio’ o el dòmino. 
Dimecres el DJ Gori va fer ballar les 
persones que van omplir la Sala Polivalent, 
entre les quals van destacar moltes cares 
noves. Un berenar amb coca i cava va 
ajudar a recuperar energies.
L’endemà, dijous, els avis i àvies van 
conèixer alguns consells de seguretat en 
la xerrada que van impartir les Policies 
Locals de Masquefa i Segur de Calafell, i 
els Mossos d’Esquadra. També es va fer 
una sessió de bingo molt participada a la 
Polivalent.
Divendres i dissabte el protagonista va ser 
l’art de la interpretació. El primer dia, amb 
la pel·lícula ‘Los ojos de Júlia’, escollida 

pels mateixos avis i àvies. I l’endemà, amb 
l’obra de teatre ‘Arsènic i puntes de coixí’. 
El Grup de teatre Casinet de la Font d’en 
Fargues va reunir un centenar de persones.
La Setmana va reservar per a diumenge 
alguns plats forts. La jornada va començar 
amb una missa i va continuar amb la 
paellada popular, un dels actes més 
multitudinaris. Més de 400 persones es 

van llepar els dits amb el deliciós arròs 
cuinat per la Paella de l’Isma i servit pels 
voluntaris del Casal d’Avis, col·laboradors 
a títol particular i personal de l’Ajuntament. 
La previsió de pluja –que finalment va 
complir la seva amenaça- va fer traslladar 
la paellada a la Sala Polivalent. La Setmana 
de la Gent Gran va posar el punt final amb 
un ball amb el Grup Choffers.

En el marc de la Setmana de la Gent Gran, l’Ajuntament 
també va fer l’emotiu homenatge a l’àvia més gran de 
Masquefa (Enedina Vila Arias, de 102 anys),  l’avi més 
gran (Antonio Martínez García, de 98) i el matrimoni 

de més edat (format per Joaquim Sabaté Aguado i 
Lluïsa Corominas Llach, tots dos de 91 anys). També la 
presidenta del Casal, Pepita Esteve, va veure reconeguda 
la seva tasca al capdavant de l’entitat.

HOMENATGE ALS MÉS GRANS

Enedina Vila Arias Antonio Martínez García Lluïsa Corominas i Joaquim Sabaté
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Masquefa va sumar-se a la commemoració 
de l’Onze de Setembre. L’acte institucional –
programat al matí perquè els masquefins que 
volguessin poguessin participar en la cadena 
humana que va travessar Catalunya de nord 
a sud- va tenir com a escenari el nou Parc 
d’en Patufet, inaugurat el mateix dia.
En els parlaments, el president de l’Alzinar, 
Xavier Pérez, va recordar que l’entitat, ja des 
dels seus inicis, es va convertir en “una escola 
de democràcia i catalanitat en la llarga nit del 
franquisme”.  Va citar alguns dels “episodis en 
defensa i dinamització de la nostra cultura” 
que ha protagonitzat en aquests 54 anys, 
com ara l’organització, l’any 1960, del primer 
festival de la dansa i la cultura catalana, 
l’impuls de la primera biblioteca popular, la 
constitució d’una colla sardanista, l’aixopluc 
de l’entitat a la colla de geganters i grallers, 
als primers diables, a la Coral l’Alzinar i a la 
colla de ball de bastons, o la creació de la 
primera emissora de ràdio encara en època 
franquista. En referència a l’històric moment 
que viu el país, va afegir que “ningú en el S. 
XXI podrà coaccionar la nostra llibertat”. 
Rosa Hernàndez, regidora representant 
de l’Associació de Municipis per la 
Independència, va recordar que Masquefa va 
ser de les primeres localitats a adherir-se a 

l’AMI, entitat que vol “compartir iniciatives 
legals i eines de gestió útils per poder dur el 
poble de Catalunya cap a la independència”. 
També va apel·lar a la responsabilitat dels 
polítics, dels quals va dir que “no podem 
permetre que s’esvaeixin” els desitjos i 
esperances “de nombroses generacions que 
han lluitat i lluitaran per la independència”. Va 
recordar que durant els segles XX i XXI “27 
països han estat independents a Europa”, i 
que al llarg de la història “23 territoris s’han 
independitzat de l’estat espanyol.
L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, va 
reivindicar el dret de Catalunya a decidir i 
va denunciar els greus perjudicis –també 
per als masquefins- que suposa l’actitud 
recentralitzadora de Madrid. “Els qui tenim 
la responsabilitat de fer d’alcaldes veiem 
com les limitacions que ens imposa el 
Govern de l’Estat amenacen greument 
els serveis de qualitat i proximitat que es 
mereixen tots i cadascun dels veïns del 
nostre país”. Va assegurar que “les eines 
d’una autonomia ja no ens serveixen”, i per 
això va demanar que el país es doti de nous 
“instruments que garanteixin que la riquesa 
que genera Catalunya es quedi a Catalunya, 
i amb els nostres diners puguem contribuir 
solidàriament a construir una Europa més 

pròspera i justa”. Aquests instruments, a 
més, han de permetre “mantenir l’Estat del 
Benestar”.
L’acte va continuar amb la interpretació de 
‘Els Segadors’ a càrrec de la Coral l’Alzinar. 
Després la Colla de Geganters, al so dels 
joves grallers, va fer ballar els gegantons. Una 
ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de 
Manresa va cloure la commemoració.
Els actes de la Diada ja s’havia estrenat el 
vespre abans amb una marxa de torxes per 
la independència. Els masquefins que s’hi van 
adherir van estar acompanyats dels geganters 
i grallers, els bastoners, i la colla infantil i gran 
dels diables i els tabalers. També hi va haver 
concert amb el grup Ressaka.

��������������������

�������
�����
����������

������������
���������
��	���
�����������������

��������������

�������������������������
���������������

�������������������

������������������������
������ ���������������

�������������������������������� �� ����
����

Diada festiva i reivindicativa

El Patufet s’instal·la a Masquefa

NOTÍCIES

Masquefa ha estat un dels primers municipis 
a tenir un Parc del Patufet inspirat en els 
dibuixos de la ninotaire Pilarín Bayés. El parc 
es va inaugurar l’Onze de Setembre amb la 
presència de nombrosos infants i els seus 
familiars. El director de Ràdio Masquefa va 
llegir el conte d’en Patufet, després que 
l’Ajuntament lliurés barretines a la canalla i 
també als grans, i tots els assistents es fessin 

una gran fotografia de família. El nou parc, 
situat al costat de l’Escola Bressol Municipal 
La Baldufa, està format per un panell on 
s’explica el conte amb il·lustracions, dos 
jocs de molla amb els dibuixos d’en Patufet 
i el Dineret, un tobogan amb el dibuix del 
Bou, un gronxador amb el dibuix de la Col, 
un balancí amb el Cistellet i una caseta que 
és la Botiga. 
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NOTÍCIES

S’apropa el termini per presentar-se al Concurs de Fotografia 
Els amants de la fotografia encara tenen 
temps de presentar-se al concurs que 
ha convocat la regidoria de Cultura per 
escollir les 13 imatges que il·lustraran 
el calendari del 2014. El termini per 
presentar els treballs al Concurs de 
Fotografia Vila de Masquefa  és del 4 
al 15 de novembre. Obert a tots els 
afeccionats, el concurs està dotat amb 
un primer premi de 200 euros, un segon 
de 100 euros, i un tercer de 50 euros. 
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. 
El veredicte del concurs es farà públic el 
dissabte 30 de novembre, a les 12 del 
migdia, a la Biblioteca. El jurat l’integren M. 
Àngels Esteve (pintora), Jordi Gonzàlez 
(fotògraf), Lluís Salvadó (fotògraf) i 
Jordi Tomàs (divulgador musical). Totes 
les fotografies s’exposaran del 30 de 
novembre al 7 de gener a la Biblioteca.
El format de les fotografies 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.
Per participar al concurs cal omplir 
i lliurar l’imprès que trobareu a  
www.masquefa.cat i 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. 
Es pot fer arribar, o bé en un CD a la 
recepció de l’Ajuntament (C/ Major, 
93 08783 Masquefa) o bé, per correu 
electrònic, a l’adreça amillfi@diba.cat .

Reugenio, sens dubte el millor de tots els 
qui han interpretat el genial humorista 
Eugenio des que ens van deixar fa onze 
anys, serà el diumenge 17 de novembre a 
Masquefa. Hi presentarà l’espectacle ‘Con 
todos mis respetos’, a les 6 de la tarda a la 
Sala Polivalent. Produït per ‘Saben aquel 
que diu ... Produccions’ -impulsada per 
Gerard Jofra, fill d’Eugenio- l’espectacle 
recupera tota l’essència de l’ar tista que 
tant ens va fer riure sobre els escenaris, 
recollint el testimoni d’Eugenio tal 
com va ser, i fent que el seu humor es 
mantingui entre nosaltres, tan per als que 
no el van poder veure en viu, com per a 
les generacions que se’l van perdre, i per 
als que el van gaudir i volen continuar 
fent-ho. Les entrades es poden comprar 
anticipadament a l’Ajuntament al preu de 
10 euros, i el mateix dia de l’espectacle a 
taquilla per 12 euros.

L’art de les puntes 
de coixí envaeix 
Masquefa

La  tretzena Trobada de puntaires va 
portar fins a Masquefa més de 150 
puntaires de l’Anoia i altres comarques 
veïnes. El bon temps va acompanyar i 
va convertir la trobada en un èxit de 
participació i visitants. A la plaça de 
l’Estació també s’hi van instal·lar tres 
parades de boixets, didals, agulles, cosidors 
i peces d’artesania. L’Ajuntament i el Grup 
de Puntaires de Masquefa van obsequiar 
els assistents amb un recordatori.

Subvenció per a les 
activitats de la gent 
gran

L’Ajuntament aportarà 500 euros 
trimestrals (2.000 a l’any) a l’Associació 
de la Gent Gran per al desenvolupament 
d’activitats formatives, recreatives, 
artístiques, culturals i socials.  Així s’estableix 
en el conveni de col·laboració que el 
Consistori ha signat amb aquesta entitat 
sense ànim de lucre que té com a finalitat 
promoure activitats per al col·lectiu d’avis 
i àvies, com ara xerrades, tallers i cursets, 
excursions, balls populars, jocs de taula i de 
memòria i altres actes de lleure. 

L’humor de Reugenio 
farà esclatar de riure 
Masquefa
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Cinc curses en només un mes converteixen 
Masquefa en la capital de l’slot
L’slot va fer al setembre parada i fonda a la 
vila. El circuit de la Rojo va acollir fins a cinc 
proves d’aquesta disciplina esportiva que 
està arrelant amb força, organitzades pel 
Club Slot Masquefa.
L’agenda es va estrenar el 7 de setembre 
amb una prova del Campionat Local de GTS 
que va acabar amb victòria masquefina. Joan 
Castellví va imposar-se en aquesta cursa de 
velocitat en què els pilots van completar 36 
minuts, 6 en cadascun dels 6 carrils del circuit. 
Un altre masquefí, Dani Valdo, va ser tercer.
Una setmana després la Rojo era l’escenari 
d’una prova del primer Resis Baix, en què 
van participar-hi una vintena de pilots de 8 
equips de Sant Joan Despí, Corbera, Sant 
Andreu i Gelida, a més dels corredors locals. 
Es tracta d’un campionat de resistència en 
què els pilots han de córrer durant sis hores, 
dos d’entrenament i quatre de cursa. L’equip 
Pim Pam Catapum –amb  Joan Castellví 
i Dani Valdo- va fer-se amb el triomf en 
completar 1.158 voltes. 
Sense temps de respirar, el Club Slot 
Masquefa va organitzar el 20 i 21 de 
setembre una prova puntuable per al 
Campionat Slot Català, amb una seixantena 

de pilots d’arreu i 104 cotxes. 
A més, el darrer cap de setmana de setembre 
la Rojo va ser la seu, per primer cop, d’una de 
les fases classificatòries del campionat estatal 
‘Endurance’ corresponents a Catalunya. En 
cada comunitat es disputaran cinc proves, i 
els guanyadors aconseguiran el passi a la gran 
final. Es tracta d’una competició de velocitat 

amb unes condicions molt específiques que 
van obligar el Club Slot Masquefa a muntar 
un gran circuit de 8 carrils amb rectes de 
10 metres.  Hi van córrer una trentena de 
pilots catalans de gran nivell. L’equip Pim Pam 
Pum (amb Joan Castellví i Albert García a 
les seves files) va ser el conjunt masquefí 

més ben posicionat: va acabar setzè. Uns 
altres dos masquefins, David Moreno i Xavi 
Moreno, de l’equip Morenitos Team, van ser 
25ens.
Simultàniament el divendres 27 es va disputar 
una prova del Campionat d’Interbaix, una 
altra competició de velocitat. La cursa va 
comptar amb la participació de 34 pilots 

de Sant Andreu, Sant Feliu de Llobregat, 
Corbera i Sant Joan Despí, a més d’una 
dotzena de masquefins. Els locals van tornar 
a demostrar el seu gran estat de forma 
aconseguint dues de les tres posicions del 
podi. Dani Valdo va finalitzar primer, i Joan 
Castellví tercer.

‘Nova’ pista al Maset
L’Ajuntament ha reformat la pista a 
l’aire lliure del Maset. La instal·lació, que 
s’havia deteriorat pel pas del temps, s’ha 
pavimentat de nou. També s’hi han pintat 
les senyalitzacions per a la pràctica del 
futbol sala i el bàsquet. Amb aquestes 
millores, els veïns del Maset guanyen una 
‘nova’ pista polivalent, ja que a més de 
servir per jugar a diversos esports, també 

acull activitats com balls i festes i altres 
celebracions veïnals. Amb els treballs de 
millora a la instal·lació del Maset, totes 
les urbanitzacions de Masquefa disposen 
ja de pistes polivalents a l’aire lliure en les 
millors condicions, ja que també n’hi ha 
a Can Valls, Can Quiseró i Can Parellada. 
A aquestes s’hi sumen les diverses pistes 
que existeixen al nucli urbà.
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Vibrant cursa d’autocròs amb un convidat de luxe
Les 3 Hores de Resistència  d’Autocròs 
–prova puntuable per al Campionat 
de Catalunya- van portar al setembre 
fins a Masquefa les millors espases 
de l’especialitat, entre aquestes Lucas, 
Navarro i Sacristan (HRJ Competició), 
David Boltà i Antònia Martínez (Tresina 
Sport), Tomàs i Nacho Alonso (Gelida 
Motor) o els germans Ivan i Xavier 
Margarit (Tresina 2). Els nombrosos 
aficionats que es van reunir al circuit 
de la Pedrosa també van vibrar amb els 
pilots que lluiten pel títol, com els dels 
equips Team TDI (Francesc Trota i Jesús 
Jiménez) i Como Competició (Marc Vila i 
Jesús Molas). Cap dels dos no va tenir el 
seu millor matí i van acabar en posicions 
més que discretes.
Els 19 equips i 43 pilots participants van 

donar una lliçó de bon pilotatge damunt 
d’un circuit de la Pedrosa excessivament 
sec que va obligar els organitzadors - 
Gas a Fons- a regar diversos cops.  El 
triomf va ser per a HRJ Competició, que 
va completar 154 voltes i va imposar-se 
també en la categoria Classe II (vehicles 
fins a 2.000 centímetres cúbics).  En 
Classe I  (fins a 1.600 cc) els vencedors 
van ser els germans Margarit, amb 149 
voltes, registre que els va deixar tercers 
en la general. L’únic equip masquefí, el 
Team Sánchez, format per Antonio i 
Francisco Sánchez, va tenir una meritòria 
actuació que el va portar fins al segon 
lloc de la general. Després de la cursa 
es va fer la presentació d’una categoria 
nova –Júnior Car Cross- que es pretén 
impulsar des de la Federació Catalana. 

Es tracta d’una categoria d’iniciació en 
què es limita la cilindrada dels motors 
i en què els vehicles disposen de les 
mateixes suspensions i pneumàtics. Van 
rodar 6 cotxes, un dels quals pilotat per 
un convidat de luxe, el pilot de Moto 2 i 
subcampió del món Pol Espargaró.

Lliçó magistral d’una autèntica figura del bàsquet
El seleccionador de l’equip català de 
mini femení i del combinat espanyol U13 
femení, Enric Gonzàlez, va ser el 27 de 
setembre a Masquefa per impartir un 
clínic de tecnificació adreçat a entrenadors 
d’equips base. Hi van assistir els 11 tècnics 
del Club Bàsquet Masquefa –l’organitzador 
de l’esdeveniment-, els quals van poder 
millorar la seva formació amb els privilegiats 
coneixements que els va transmetre 
aquesta autèntica figura de les banquetes 
del bàsquet nacional i estatal. 
D’altra banda, el club va tornar a organitzar 
la primera setmana de setembre un ‘stage’ 

de bàsquet, en què van prendre part 
quaranta infants i joves entre 5 i 16 anys. 
Els participants van poder familiaritzar-
se amb aquesta disciplina esportiva. Els 
nens i joves de l’entitat van començar ja 
a preparar el nou curs. L’entitat compta 
aquesta temporada amb 110 esportistes i 
10 equips: escola, premini mixt, mini mixt, 
infantil femení, infantil masculí, cadet masculí, 
sub21 masculí, sub25 masculí, sèniors 
femení i veterans. Precisament, l’equip de 
veterans es va proclamar, el 22 de setembre, 
campió del primer quadrangular Botafoc 
de bàsquet del Vendrell. Els masquefins van 

imposar-se en la gran final per només un 
punt de diferència al Mito’s.

El Club Patí Masquefa viu el debut somiat
El Club Patí Masquefa ha tingut el debut 
somiat a Primera Nacional Catalana, la 
màxima categoria a la qual ha arribat 
després de l’històric debut assolit la 
temporada passada. En els primers 
quatre partits de la lliga, els masquefins 
acumulaven dues victòries i dues derrotes. 
L’entitat ha renovat aquest any el seu 
projecte, que estrena junta directiva, 
encapçalada per Albert Almirall. El primer 
equip ha incorporat moltes cares noves 
per acabar la lliga en una zona còmoda. 
Són  jugadors joves i de qualitat, als quals 
s’ha demanat que s’impliquin en l’esport 
base. Alguns d’ells fan de tècnics dels 
equips inferiors. És el cas de Joan Raja, 
Aleix Vera, Pau Esteller i Isaac Larios. 

També han arribat Sebas Moreno, Albert 
Gramunt i Jordi Gallart. Continuen Manel 
Marcos, Albert Carbó i Oleguer.
Aquesta temporada el club compta 
amb un equip de categoria prebenjamí 
iniciació, dos prebenjamins (A i B), un 

benjamí, un aleví, un infantil, un juvenil, i 
l’equip sènior. També disposa de l’escola 
de patinatge  i l’equip mini. L’equip tècnic 
l’integren el coordinador Carlos Solano, 9 
entrenadors de base, i el responsable i els 
3 monitors de l’escola de patinatge.

ESPORTS
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L’emissora municipal Ràdio Masquefa (91.6 
FM) ha estrenat nova temporada. Amb 
l’objectiu de millorar la programació, la graella 
experimenta aquest nou curs una autèntica 
revolució, amb la incorporació de fins a 
trenta programes nous. L’adhesió de Ràdio 
Masquefa a la Xarxa de Comunicació Local 
de la Diputació de Barcelona ha fet possible 
disposar d’una àmplia i variada oferta de 
programes, que emeten conjuntament les 
156 emissores locals que en forment part. Al 
mateix temps, la ràdio local potencia i renova 
la producció pròpia.
En la programació de la Xarxa destaquen 
els espais divulgatius. Així, aquest nou curs 
podem escoltar programes relacionats 
amb l’emprenedoria, les noves tecnologies, 
l’educació dels infants, el medi ambient, la 
salut, la cuina, les mascotes i l’horticultura 

domèstica, entre altres.
Pel que fa a la producció pròpia, la ràdio 
municipal continua apostant per la 
informació més propera, amb espais com 
el magazine diari ‘L’autobús’ (que amplia la 
seva durada d’una a tres hores),  l’informatiu 
local i els butlletins diaris –que s’emeten dins 
l’espai ‘Notícies en xarxa’- i l’emissió del ple 
municipal.
Entre els programes propis també destaquen 
el retorn de ‘Masquefa Esports’, la segona 
temporada de ‘Sangre y perfume’, un espai 
dedicat a la música heavy, i el magazine 
d’entreteniment ‘Voy a pasarmelo bien’. 
A més, l’emissora recupera el programa 
‘Masquefines’ –amb la reemissió de les 
entrevistes que va realitzar Carme Junyent 
a diverses dones de nostra vila-, i introdueix 
un nou programa d’entrevistes, principalment 

a veïns del municipi, que podem escoltar de 
dimarts a dijous.
Aquesta nova temporada Ràdio Masquefa 
–amb el director Dario Muhi al capdavant- 
disposa d’un ampli equip de col·laboradors 
que fan possible tant la programació pròpia 
com la participació i retransmissió dels 
esdeveniments culturals, socials i esportius que 
se celebren a Masquefa.  I és que l’emissora 
potencia especialment la seva presència en 
les principals activitats del calendari masquefí 
per difondre-les en directe.
D’altra banda, aquesta temporada l’emissora 
estrena també imatge, amb la renovació 
del logotip. Podeu escoltar Ràdio Masquefa 
al 91.6 de la FM i a la pàgina web www.
radiomasquefa.com. També podeu seguir 
l’actualitat municipal mitjançant les xarxes 
socials de la ràdio (facebook i twitter). 

MÉS PROGRAMES QUE MAI A RÀDIO MASQUEFA
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISABTE DIUMENGE
00:00-04:00 I-CAT FM

I-CAT FM

04:00-06:00 FORA D’HORA
06:00-07:00

NOTICIES EN XARXA
07:00-08:00

08:00-09:00 NOTICIES EN XARXA
09:00-10:00 L’ENTREVISTA

MANERES DE VIURE MANERES DE VIURE10:00-11:00

MATINS EN XARXA

L’AUTOBUS

11:00-12:00

EN JOC12:00-13:00 EN JOC

13:00-14:00 ESPORTS EN XARXA
14:00-15:00 NOTICIES EN XARXA

15:00-16:00 MASQUEFINES ENTREVISTA
ENTREVISTA

(DEBAT)
ENTREVISTA MASQUEFINES DEIXAM TASTAR SOM TERRA

16:00-17:00

VOY A PASARMELO

BIEN

COLORS PRIMARIS

VOY A PASARMELO

BIEN

VOY A PASARMELO 
BIEN

EMPRENEDORS

EN JOC

17:00-18:00 PETITS GRANS TRAPELLES L’INTERNAUTA

18:00-19:00 MES CONTENT QUE UN GINJOL

EN JOC
19:00-20:00

NOTICIES EN XARXA

NOTICIES EN XARXA NOTICIES EN XARXA

(REEMISSIÓ DEL PLE MUNICIPAL**)

**3ER DIMECRES DEL MES

NOTICIES EN XARXA

(EMISSIÓ PLE MUNICIPAL*)

*2N DIJOUS DEL MES
NOTICIES EN XARXA

MASQUEFA

ESPORTS

20:00-21:00
PAGESOS DE CIUTAT

A LA CORDA FLUIXA

(REEMISSIÓ DEL PLE MUNICIPAL**)

**3ER DIMECRES DEL MES

PELUTS

(EMISSIÓ PLE MUNICIPAL*)

*2N DIJOUS DEL MES
SANGRE Y

PERFUME

CHELSEA HOTEL
FEM SALUT

21:00-22:00
ESTIRA

 LA LLENGUA
VIA VERDA

AIXO ES UN MISTERI

(REEMISSIÓ DEL PLE MUNICIPAL**)

**3ER DIMECRES DEL MES

L’ULTIMA TROBALLA

(EMISSIÓ PLE MUNICIPAL*)

*2N DIJOUS DEL MES

JAZZ CLUB COR COUNTRY

22:00-23:00 NOTICIES EN XARXA COCODRIL CLUB SOUND SYSTEM
23:00-00:00 AL CAP DEL DIA I COM ESTÀS DE SALUT? ESTRENES PLUJA D’ESTELS

MÚSICALS MAGAZINES NATURA/TERRITORI LITERATURA INFORMATIUS **REEMISSIÓ PLE MUNICIPAL

(3er dimecres del mes)
ESPORTS DIVULGATIUS ENTRETENIMENT GASTRONOMIA ENTREVISTES/DEBAT

ACTUALITAT
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UNA TARDOR PLENA D’ACTIVITATS, TALLERS .. I SORPRESES
Al Casal de Joves també desenvolupem una 
programació estable d’activitats, centrades 
majoritàriament en el cap de setmana. Una 
programació variada, amb tallers, xerrades, 
música i molt més... En les properes 
setmanes, dins la nova programació 
d’octubre-desembre que estem preparant, 

podràs gaudir d’un taller de costumització 
de gorres, un curs de canguratge, un taller 
de panellets per la castanyada i un taller 
de felicitacions nadalenques elaborades 
amb material reciclat, entre moltes altres 
propostes. A més, el 30 de novembre 
podràs gaudir i al mateix temps mostrar el 

teu vessant més solidari en una nova edició 
del Concert contra la SIDA.
Estigues atent a les nostra web  
(www.rojopuntjove.com) i a les xarxes socials 
(www.facebook.com/rojopuntjove) per 
conèixer amb detall tota la programació i 
les dates.

TORNA EL NOU CURS, 
TORNA EL CASAL DE JOVES

El Casal de Joves és un punt de trobada, 
oci, cultura i formació per a joves i 
adolescents. Un equipament municipal 
que compta amb professionals i que vol 
ser un suport per al col·lectiu juvenil. Al 
Casal hi trobaràs:
 El ROJO Punt Jove o Punt 
d’Informació Juvenil. Busquem i preparem 
informació de tot allò que et pugui 
interessar. Pots venir a fer consultes, 
recerca d’informació... i si vols saber tot 
el que passa a Masquefa... t’informem! 
Als joves entre 12 i 30 anys us acostem 
informació sobre diferents àmbits del 
vostre interès: estudis, feina, habitatge, 
viatges ... També disposes d’ordinadors 
on pots fer les teves consultes, buscar 
informació, fer deures o treballs en grup.
 L’espai polivalent:  és l’espai 
central del Casal de Joves i està equipat 
amb futbolins i el billar.  És un espai 
ampli on s’hi desenvolupa gran part de 
l’activitat diària del Casal. També acull 
periòdicament activitats culturals de 
petit format.
 L’Aula Taller: és l’espai més creatiu 
de l’equipament,  la sala on realitzem 
activitats ar tístiques, com els tallers de 
cuina, de ball o  de manualitats. També 
s’hi duen a terme la majoria de xerrades 
que organitzem sobre temes d’interès 
per als joves. 
 L’Altell: podríem dir que és el 
‘chill out’ del Casal. Hi trobaràs taules i 

cadires on poder xerrar tranquil·lament 
o fer una partida als diferents jocs de 
taula dels que disposem, butaques per 
llegir el diari, l’Enderrock o els llibres de 
la nostra petita biblioteca, i una tele on 
pots mirar les teves sèries preferides o 
fer una partida a la Play Station...
 Sales d’estudi: l’Altell també 
disposa de dues sales aïllades del soroll 
del Casal,  ideals per a estudiar o fer 

deures i treballs en grup.  Posem a la teva 
disposició taules, cadires i pissarres. Si no 
hi ha ningú a qui destorbis, pots fer servir 
les sales per a tocar la guitarra, ballar... 

Recorda que el Casal de Joves està obert 
de dimarts a dissabte:
Dimarts i dijous de 16h a 20h
Dimecres i divendres de 15h a 20h
Dissabte de 17h a 20h

Comença un nou curs escolar i comença també una nova temporada 
al Casal de Joves de Masquefa. Després de l’estiu, arribem amb energies 
renovades i ja treballem en noves propostes per aquesta temporada 
que segur que et sorprendran. Com? Que encara no coneixes el Casal 
de Joves? Doncs et fem cinc cèntims de tot el que hi pots trobar : espais, 
serveis ... i una programació d’activitats que no et pots perdre! 
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“POBLE MASQUEFÍ, POSA’T EN CAMÍ...”
A la mort del General Franco tot 
s’accelera a Catalunya per recuperar 
drets i llibertats després de gairebé 
40 anys de dictadura militar. Amb la 
consigna “Poble català, posa’t a caminar”, 
l’any 1976 s’organitza a Catalunya, el 
País Valencià, les illes i la Catalunya nord 
una mobilització popular coneguda 
com La Marxa de la Llibertat. Aquesta 
manifestació pacífica i no violenta havia 
de recórrer, organitzada en columnes, 
diferents camins veïnals del territori 
entre el 4 de juliol i el 12 de setembre. 
Totes les columnes tenien la consigna 
d’acabar la marxa al monestir de Poblet. 
La mobilització havia estat prohibida el 
22 de maig per l’aleshores ministre de 
‘Gobernación’, Manuel Fraga Iribarne. 
Tot i la forta repressió policial -150 
detinguts i 123 empresonats- i l’acció 
violenta de grups de l’extrema dreta,  es 
va desobeir la prohibició. La Marxa de la 
Llibertat tenia com a objectiu pressionar 
per tancar definitivament el franquisme 
i reivindicar el postulat dels quatre 
punts programàtics de l’Assemblea de 
Catalunya:
• La consecució de l’amnistia dels 

presos i exiliats polítics.
• L’exercici de les llibertats 

democràtiques fonamentals: llibertat 
de reunió, d’expressió, d’associació, 
de manifestació, i dret de vaga.

• El restabliment provisional de 
les institucions i dels principis 
de l’estatut del 1932, com a via 
per arribar a l’exercici del dret 
d’autodeterminació.

• La coordinació de tots els pobles de 
la península en la lluita democràtica. 

La Columna I, coneguda com la Columna 
Tramuntana, sortia de l’Escala i tenia 
previst passar per Masquefa durant els 
dies 29 i 30 d’agost, després de passar 
per Montserrat. Precisament en aquest 
tram es on es va produir un dels episodis 
mes violents i de repressió per part de 
les forces d’ordre públic. L’Abadia de 
Montserrat feia el següent comunicat 
oficial en el decurs de les misses del matí 
del diumenge 29 d’agost:
“Dado el ambiente de confusión y de 
estupor creado por los incidentes de ayer 
noche en las plazas del santuario, hacemos 
constar:
-Mientras un grupo de jóvenes y 

adolescentes se solazaban cantando y 
danzando, como tantas otras veces, en la 
Plaza del Abad Oliba, sin previo aviso fueron 
duramente acometidos y perseguidos por 
las fuerzas del orden público.
-Hasta entonces, a pesar de la tensión 
creada por la numerosa presencia de las 
fuerzas de la Guardia Civil que vigilaban 
la “Marxa de la Llibertat”, se había 

mantenido el orden y la serenidad propios 
del ambiente del Santuario.
-Tenemos, pues, que desaprobar una 
actuación arbitraria que ha introducido 
la violencia y el terror en las plazas del 
santuario por parte de los que tienen 
encomendado el mantenimiento del orden 
público”
Malgrat els fets de Montserrat la Columna 
Tramuntana arribaria a Masquefa el 
diumenge 29 per la tarda. Entre els 
marxaires hi havia joves masquefins que 
participaven en la mobilització. Enmig 
d’una gran tensió pel desplegament de 
números de la Guardia Civil que anotaven 
els DNI des de primera hora del matí a 
la Vila de Masquefa, la Marxa fou rebuda 
amb sardanes, que en un principi no 
eren autoritzades per la Guàrdia Civil, 
però que l’exigència de l’alcalde i dels 
representants de les entitats, dels propis 
músics i de la gent del poble les van fer 
possibles. Posteriorment es negocia amb 
les forces d’ordre públic un sopar i un 
foc de camp fora del terme municipal: 
s’acorda fer-ho a la Beguda, en el terme 
de Sant Esteve Sesrovires. El dilluns 30 

a la tarda varen reforçar els contingents 
de la Guàrdia Civil, que controlaven les 
entrades i sortides del poble i també tots 
els carrers que donaven a la carretera. 
Pararen a gairebé tots els cotxes que 
hi passaven i demanaren nombrosos 
carnets d’identitat. Es van fer gestions a 
la parròquia per fer l’acte de presentació 
de la Marxa de la Llibertat i la lectura del 

manifest a l’església, cosa que fou negada 
pel mossèn. La Guàrdia Civil va intimidar 
la gent que ja s’havia començat a agrupar 
a l’església, i a actuar com a Montserrat. Al 
mateix temps van convidar als marxaires 
a abandonar el poble sota amenaça de 
detenir-los. 
Finalment no es va poder fer la lectura 
pública del manifest, però com a 
testimoniatge del pas de la Marxa, a 
última hora del dia es van distribuir 
octavetes per totes les cases del 
poble.  En les octavetes, inspirades 
en la consigna del moviment “Poble 
català, posa’t a caminar”, els masquefins 
van optar per un lema propi i original 
“Poble masquefí, posa’t en camí...”. La 
Columna Tramuntana va continuar el seu 
camí direcció a Piera, Capellades, i així 
de poble en poble fins al Monestir de 
Poblet, on van arribar caminant després 
de dos mesos més de 300 marxaires. 

Xavier Pérez i Fornés
Fonts: Arxiu JMB de l’Alzinar

CAFÈS AMB HISTÒRIA

Fotografia: Francesc Mas
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NOM: Club Esportiu Caní de Masquefa KGM
ANY DE CREACIÓ: 2010
SOCIS: 55
CATEGORIA: esports
ACTIVITAT: entrenaments i pràctiques esportives amb gossos
adreça: carretera de Sant Sadurní a Masquefa, km 8,8
tel.: 666 488 358 (Marc Gil)
e-mail: cecanimasquefa@gmail.com
facebook: KGM Club Agility Masquefa / KGM Club d’Obediència 
Esportiva Masquefa

El Club Esportiu Caní de Masquefa KGM es va constituir el 2010, tot i que els seus orígens es remunten vuit 
anys enrere, quan un grup de persones va començar a trobar-se per fer activitats amb els seus animals. La 
finalitat de l’entitat són els entrenaments i la realització de pràctiques esportives amb els gossos. “Es tracta de 
no limitar el gos a un simple animal de companyia, sinó de tractar-lo com un company d’esports, algú amb 
qui pots fer una activitat”, explica Marc Gil, un dels integrants. A més de passar-s’ho bé, aquestes pràctiques 
ajuden “a tenir un control absolut del gos, mitjançant el joc”, i comporten beneficis per als animals: “tens un 
gos més ben educat, obedient i psicològicament equilibrat, ja que per a ells és important tenir una rutina i 
activitats per fer”.
El club utilitza un mètode d’entrenament en positiu –sense collars ni corretges- en què només entren en joc 
la veu dels propietaris i un ‘clicker, una eina que va començar a usar-se en l’ensinistrament de dofins. A base 
d’entrenament, el gos associa el so d’aquest aparell (cada click) com una cosa positiva, ja que sempre porta 
un premi darrere –un comestible o una pilota-, i acaba executant els exercicis que li demana el propietari, 
pensant per sí mateix. 
Els integrants del club practiquen dues modalitats diferents. En l’OCI (Obediència Canina Internacional), 
l’animal ha d’executar les ordres amb precisió, velocitat i alegria. Per exemple: adoptar diferents posicions i 
moviments (seure, tombar-se, posar-se dempeus, enviaments a esquerra i a dreta, aturades, i trobar, recollir i 
fer entrega de diferents objectes al propietari, en la gran majoria dels exercicis a distància del guia). També es 
treballa el control dels impulsos i la resolució dels problemes que es van posant al gos en cada exercici, que 
van en augment d’acord amb els diferents graus de dificultat dins l’OCI. El de Masquefa és l’únic club oficial 
en actiu a Catalunya en aquesta modalitat. D’altra banda, l’agility té com a objectiu que l’animal completi tot 
un recorregut d’obstacles (tanques, túnels, aparells de ziga-zaga, passarel·les elevades, balancins...), i que ho 
faci amb precisió i en el menor temps possible. 
A més dels entrenaments, el club organitza tres o quatre proves cada any d’ambdues modalitats. L’objectiu 
de l’entitat no és competir, però els seus integrants assoleixen bons resultats. El darrer cas, el de la Judith, que 
va guanyar el Campionat d’Espanya d’OCI en categoria COBS. També promou opens, oberts a la participació 
de tothom, i excursions amb els animals, així com seminaris. A més, col·labora en esdeveniments de la vila, 
com la Fira de la Infància o el Dia del Medi Ambient, entre altres.

Club Esportiu Caní: quan el gos és molt més 
que un animal de companyia 

‘Les pràctiques esportives com l’agility i l’obediència canina 
ajuden a tenir gossos més ben educats i psicològicament 

equilibrats”


