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4.000 visitants a la
Fira de la Infància

Ernest Maragall inaugura
l’escola de La Beguda
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www.masquefa.cat:
nova imatge i més serveis
telèfons d’interès

L’Ajuntament ha modernitzat la pàgina web municipal (www.masquefa.cat). Així, s’ha
adaptat el web a la nova imatge corporativa de Masquefa, s’han actualitzat els continguts
i s’han introduït també nous serveis. Properament entrarà en funcionament un servei
que permetrà als vilatans i vilatanes que ho desitgin rebre avisos al mòbil sobre les
diverses activitats que organitza l’Ajuntament. A mig termini també s’adaptarà la web
municipal perquè s’hi pugui escoltar l’emissora municipal Ràdio Masquefa.

A l’estiu,
fora la calor
Arriba l’estiu i amb aquest les altes
temperatures. Us donem alguns
consells pràctics que us ajudaran
a evitar l’onada de calor durant
aquests mesos:
Al carrer: eviteu sortir al
migdia, quan fa més calor;
porteu sempre una gorra i roba
lleugera, i limiteu l’activitat física

•

intensa

•

•

A casa: tanqueu les persianes
quan toca el sol; obriu les
finestres durant la nit; refresqueu
l’ambient amb ventiladors o
aparells d’aire condicionat, i
busqueu sempre les zones més
fresques de la casa.
Molta aigua: beveu aigua i sucs
de fruita; feu-vos sovint dutxes
fresques, i eviteu els menjars
calents.

Participa dels
assumptes
municipals

Des del Consistori volem
desenvolupar
el
Pla
de
Participació Ciutadana i difondre
el Reglament de Participació.
Article 24. El Consell Municipal
de Participació i Convivència
a Masquefa. 1. És l’òrgan de
participació on representants
de la ciutadania debaten amb
responsables polítics i tècnics
municipals els assumptes públics
de la vila. 2. Les seves funcions
estan regulades en els Estatuts
i el Reglament de Règim Intern
vigents. També en seran funcions
principals: debatre els plans
d’actuació generals, canalitzar
queixes i suggeriments, emetre
informes, promoure estudis i
fer propostes en matèria de
desenvolupament
econòmic,
local, planificació estratègica de
la vila i grans projectes urbans.
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ACTUALITAT

LA NOVA ESCOLA DE LA BEGUDA
una assignatura pendent per fi aprovada

El Conseller d’Educació de la Generalitat, Ernest Maragall, va inaugurar oficialment al maig la
nova escola Francesc Mata i Sanghés de La Beguda. El nou equipament resol una assignatura
històricament pendent i posa les bases per a una educació de qualitat

El conseller Maragall va recórrer les noves instal·lacions i va
interessar-se per les activitats que hi estaven duen a terme els
escolars. Així, va demanar-los que li narressin alguns dels contes
que havien escrit aquell mateix dia. També va voler conèixer
l’opinió dels infants sobre la nova escola i les millores que els
ha comportat. La directora del centre, Mercè García, va guiar el
conseller en la seva visita al nou centre educatiu i va explicar-li
com han estat les primeres setmanes d’activitat. L’escola va entrar
en funcionament a l’abril.
Ernest Maragall també va estar acompanyat dels alcaldes dels
tres municipis dels quals depèn La Beguda (Xavier Boquete, de
Masquefa, Enric Carbonell, de Sant Esteve Sesrovires, i Carles
Baiget, de Sant Llorenç d’Hortons), a més de la delegada del Govern
de la Generalitat a Barcelona, Carme Sanmiguel, el director dels

Serveis Territorials d’Educació a Barcelona Comarques, Camil
Fortuny, i la directora dels serveis educatius al Baix LlobregatAnoia, Olga Adroher. L’equip directiu de l’escola, el professorat i
els membres de l’AMPA també van ser a l’acte inaugural.

Conveni històric

Maragall va presidir la signatura d’un conveni de col·laboració
entre els tres ajuntaments dels quals depèn La Beguda per al
manteniment de l’escola. Els tres alcaldes van posar el conveni
d’exemple de la bona col·laboració existent entre els consistoris.
En aquest sentit van refermar el compromís de les tres institucions
de treballar conjuntament per millorar el dia a dia dels veïns i
veïnes de La Beguda, la qual viu una situació administrativa
complexa pel fet de dependre de tres municipis.

UNA LÍNIA EDUCATIVA
La nova escola, d’una línia educativa,
s’estructura en planta baixa i planta
primera. A la planta baixa hi ha la
biblioteca, el menjador i la cuina, una sala
per als professors i tres aules per als
alumnes de P3, P4 i P5. També hi ha una
aula de psicomotricitat, la secretaria, la
consergeria i diversos despatxos. La planta

primera disposa de 6 aules, una per a cada
curs de primària, una aula de plàstica, una
d’informàtica i una altra de música. A més,
s’hi han habilitat unes altres dues aules per
a desdoblament. A més, el nou centre té
una pista poliesportiva a l’aire lliure i una
sala dedicada a usos múltiples, com ara
gimnàs o sala d’actes, entre d’altres.
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MÉS DE 4.000 PERSONES
VISITEN LA FIRA DE LA
INFÀNCIA I LA JOVENTUT

La Fira de la Infància i la
Joventut va tornar a ser un
èxit de participació. Més de
4.000 persones van assistir
a la cinquena edició d’una
mostra que permet als
infants gaudir de tot un dia
d’activitats i tallers relacionats
amb l’educació i el lleure, i a
la vegada els dóna a conèixer
quines són les institucions
i entitats que organitzen
aquestes activitats a Masquefa

Gairebé una cinquantena d’institucions i
associacions de tots els àmbits (educatives,
culturals, esportives o del sector del lleure,
entre d’altres) van implicar-se aquest any
en la fira, en una nova mostra del potent
teixit associatiu del municipi.
Algunes d’aquestes entitats van posar
un estand a l’avinguda de la Línia per
donar a conèixer la seva tasca i van
organitzar diversos tallers per als nens i
nenes. D’altres associacions van preparar
activitats simultàniament en els altres
espais de la fira (la Rogelio Rojo, la pista
de la SES Masquefa, els patis de l’escola
bressol i l’escola El Turó, el poliesportiu,
l’avinguda Maresme i el CRARC).
En tots aquests espais es va dur a
terme una inauguració simultània, amb el

Drets i deures
de l’infant
Aquest any la Fira de la Infància i la
Joventut va tenir un paper reivindicatiu
i va girar entorn als Drets i Deures
de l’Infant. A tots els nens i nenes
que van fer les activitats que se’ls
van proposar en els diferents estands
se’ls van regalar cromos amb els
quals van poder omplir un àlbum que
els va donar a conèixer quins són els
seus drets i els seus deures.
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protocol·lari tall de cinta i l’explosió d’un
petard de confetti, en què van participar
un regidor de l’Ajuntament, un tècnic
municipal, un membre d’una entitat i un
infant en cada punt.
D’entre la cinquantena d’activitats en
què van participar els infants, destaquen,
per exemple, un taller en què van poder
escriure postals a l’alcalde i conèixer el
dret a la llibertat d’expressió (se’n van
recollir 230), o els tallers de desitjos, de
gegants, de percussió, de xuts de penal o
de jardineria, entre d’altres.
Especialment destacats van ser també el
correfoc a càrrec del Grup de Diables
Pixafocs i Cagaespurnes de Masquefa o el
concert jove amb La Banda Puig, que va
cloure la fira.

ACTUALITAT

La fira també va coincidir amb el torneig de 12 Hores d’Hoquei Patins del Club
Patí Masquefa i la celebració del trentè aniversari del club. El torneig, en què van
participar onze clubs, va tenir com a gran protagonista i convidada d’honor la
selecció catalana, que es va enfrontar a l’equip sènior masquefí.
A més, en el marc de la Fira de la Infància i la Joventut es va celebrar el Dia
Mundial del Medi Ambient, amb un taller de joguines reciclades i amb la presència
d’un actor disfressat de gota, el qual va recórrer la mostra per conscienciar els
visitants de la necessitat de fer un consum responsable de l’aigua.

NOTÍCIES
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Comencen els treballs d’ampliació de l’ambulatori

S’hi instal·laran dos mòduls que estaran connectats a l’actual edifici
Ja han començat els treballs per ampliar el Centre d’Atenció
Primària (CAP) de Masquefa. L’ambulatori s’ha vist col·lapsat
els darrers anys per l’important creixement de població que
ha experimentat el municipi.
Concretament aquests dies s’han iniciat les obres per
condicionar i urbanitzar l’espai de l’entorn del CAP.
Posteriorment es procedirà a col·locar, darrere mateix de
l’actual ambulatori, dos mòduls que permetran guanyar un
important espai tant per als professionals sanitaris com per
als usuaris.

Noves consultes i més sales d’espera

Aquests dos mòduls estaran connectats a l’actual edifici del
Centre d’Atenció Primària i tindran noves consultes i sales
d’espera. L’ampliació de l’ambulatori amb aquests dos mòduls
és una actuació de caràcter provisional, a l’espera que es
construeixi el nou Centre d’Atenció Primària.
Aquest nou centre ha de donar resposta a la creixent demanda
de serveis sanitaris que ha viscut el municipi. Es tractarà d’un
edifici d’una sola planta per facilitar l’accés de la gent gran i les
persones amb mobilitat reduïda.
El nou CAP es construirà a l’actual pati de l’institut. A la vegada
es farà un nou institut a l’esplanada del Turó. L’empresa Encofa
ja elabora el projecte del consultori. La Generalitat ha fet
públic el seu compromís que les obres del nou centre educatiu
començaran aquest mateix any 2008

L’ampliació és una actuació
provisional, en espera que es
construeixi el nou ambulatori

La Policia Local ja s'ha traslladat a la nova caserna

Les dependències policials s’han ampliat i s’han reformat íntegrament
La Policia Local ja s’ha traslladat a la caserna del carrer
de Sant Antoni, després de les obres d’ampliació i reforma
que hi ha dut a terme l’Ajuntament. Amb aquesta actuació
s’aconsegueix millorar les condicions de treball dels agents i
també l’atenció als vilatans i vilatanes.
Els treballs han consistit a reformar integralment les
instal·lacions. També s’ha construït una segona planta d’obra
nova, la qual ha permès pràcticament doblar l’espai del qual
es disposava fins ara.

Un espai de 70m2

Aquestes noves dependències policials ocupen una superfície de
més de 70 metres quadrats.
Amb aquests treballs de millora també s’ha ampliat l’espai
destinat a l’atenció als ciutadans, que es troba a la planta baixa.
A més, s’han fet dos nous despatxos per als agents i una sala
d’arxiu. Així mateix, a la segona planta s’ha habilitat una sala
de reunions i dos vestuaris per als agents, a més dels serveis i
les dutxes. La nova caserna, equipada amb tecnologia d’última
generació, destaca per la seva funcionalitat i està connectada
a l’edifici de l’Ajuntament. La inauguració oficial de les noves
dependències policials es farà el dia 4 de juliol a la 1 del migdia.
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NOTÍCIES

L’aigua i els residus centre el Dia Mundial del Medi Ambient
Masquefa va celebrar diversos actes amb motiu del Dia Mundial
del Medi Ambient, que és el 5 de juny. Així, el divendres dia
6 es va representar, a la plaça de l’Estació, l’espectacle infantil
i familiar “El professor ecològic”. Amb aquesta activitat es va
voler sensibilitzar els infants i els seus pares i mares de la
necessitat de separar els residus domèstics.
A càrrec de l’empresa Ecolúdic, l’espectacle va servir perquè
els assistents prenguessin consciència, de manera entretinguda
i amena, que cada tipus de residu s’ha de dipositar en el seu
lloc específic.
El mateix dia va tenir lloc, a la Sala Petita de la Rogelio Rojo,
la conferència “El canvi climàtic a les glaceres dels Pirineus”,
que va anar a càrrec de Jordi Camins.
D’altra banda, el dissabte 7 de juny, i en el marc de la Fira de la
Infància i la Joventut, es va fer un taller de joguines reciclades
al pati de l’escola CEIP El Turó. Els nens i nenes participants
van usar materials com ara pots de iogurt o capses de cartró
per elaborar les seves joguines. També durant la fira un actor
disfressat de gota va conscienciar els visitants de la necessitat
de fer un consum responsable de l’aigua.

Plantada a La Beguda
La Beguda també es va sumar al Dia Mundial del Medi
Ambient amb una plantada per reforestar el solar de davant
de l’escola Francesc Mata i Sanghés. L’acte el van organitzar
els pares i mares de l’escola, mentre que els tres ajuntaments
dels quals depèn La Beguda (Masquefa, Sant Esteve Sesrovires
i Sant Llorenç d’Hortons) van proporcionar les plantes. En
acabar la plantada els participants van gaudir d’un berenar.

Continua la sequera, però se suavitzen les limitacions
Les generoses pluges de les darreres setmanes han facilitat
la recuperació dels nivells dels embassaments a la zona de la
conca del Ter i del Llogregat, on està adscrit el municipi de
Masquefa, sense que això vulgui dir que s’hagi acabat l’episodi
de sequera a Catalunya.
El Govern de la Generalitat, en un acord del 3 de juny, manté
vigent el Decret de la sequera, però amb la recuperació
dels nivells d’aigua ha resolt que Masquefa passi del nivell
d’excepcionalitat 2 al nivell 1, millorant així la situació en què
ens trobàvem.

Aquesta millora significa que a partir d’ara ja es permet:
• Regar jardins
• Omplir piscines
• Rentar cotxes
• Fer aigualeix de carrers
Des de l’Ajuntament us recordem que l’aigua és un bé escàs
i us seguim recomanant que apliqueu les mesures d’estalvi
d’aigua. L’Ajuntament continua treballant per garantir el
subministrament d’aigua i actualment s’estan recuperant sis
pous municipals.

NOTÍCIES

Sant Joan fa esclatar Masquefa
Coca, cava, petards, fogueres i reivindicació del sentiment
catalanista. Masquefa va celebrar el 23 de juny la tracional revetlla
de Sant Joan amb tots els ingredients. La festa va començar
amb l’arribada de la Flama del Canigó, a càrrec del Centre
Excursionista Anoia. Els integrants d’aquesta entitat havien fet el
dia anterior una expedició al cim del Canigó per gaudir d’una

Tres dies de festa ‘rociera’
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nit màgica amb la regeneració de la Flama. Els vilatans i vilatanes
que esperaven la Flama a la plaça de l’Estació van poder gaudir
d’un concert de música tradicional amb la banda folk Jovenirs.
Els membres del Club Excursionista Anoia i de la Penya Ciclista
van encendre el pebeter. Posteriorment es va fer lectura del
missatge de la Flama de la Llengua Catalana 2008 i es va lliurar
la flama a tots els barris que, a partir de les 10 de la nit, van
encendre les fogueres per allargar la gresca fins a la matinada.

Masquefa va celebrar del 20 al 22 de juny una festa rociera
organitzada per la Cofradía del Cristo Crucificado y Nuestra
Señora de los Dolores, amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Durant tres dies els assistents van gaudir d’una nit de ball

amb sevillanes i rumbes, un recorregut rociero pels carrers
del municipi, un dinar popular i una exhibició de ball amb les
actuacions de tots els grups de la Cofradía masquefina i de la
Asociación Cultural de Baile Los Amigos, de Sant Andreu de
la Barca. També es va fer una missa rociera. El plat fort va ser
l’actuació, dissabte a la nit, del popular cantaor El Perejil.

15.000 euros per a un
nou centre d’atenció a
disminuïts psíquics

L'Ajuntament aprova un
Reglament de Règim Intern
per a la Zona Lliure

L’Ajuntament ha subvencionat amb 15.000 euros la
construcció, per part de la Fundació Arc de Sant Martí,
d’un centre d’atenció especialitzada per a persones amb
discapacitat psíquica greu. A canvi d’aquesta aportació, Arc
de Sant Martí es compromet a donar prioritat a les persones
empadronades a Masquefa a l’hora de ser usuaris o residents
del nou centre. Aquest nou equipament, que s’ha fet a
Martorell, és un centre d’atenció especialitzada amb servei
de teràpia ocupacional i de llar residència per a persones
majors de 16 anys amb discapacitat intel·lectual que les limita
per desenvolupar les activitats de la vida diària.

El ple de l’Ajuntament ha aprovat el Reglament de Règim Intern
(RRI) de la Zona Lliure per afavorir que els usuaris facin un bon ús
de les instal·lacions, garantir les normes de convivència en el centre
i dotar els professionals que el gestionen d’una eina reguladora de
les funcions. Aquest reglament dóna als professionals la potestat
d’aplicar sancions als joves en el cas que s’incompleixi alguna
norma, tot i que el seu objectiu principal és formatiu i educador.
La Zona Lliure és un espai d’oci de l’Ajuntament on s’organitzen
nombroses activitats, totalment gratuïtes, per als adolescents i joves
d’entre 12 i 17 anys. Els joves que gaudeixen d’aquestes activitats es
comprometen a no consumir tabac, alcohol ni altres drogues.
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NOTÍCIES

La nova Plaça dels Jocs serà
una realitat a final de juliol
Les obres d’urbanització del Passatge de la Ciutadella i la Plaça
dels Jocs avancen a bon ritme i es preveu que estaran enllestides
a final de juliol. L’objectiu de l’actuació és remodelar aquesta
cèntrica plaça i guanyar una nova zona lúdica, esportiva i verda.
A la plaça dels Jocs s’hi està fent una nova pista poliesportiva,
una zona de jocs infantils i una gran àrea enjardinada destinada a
la lectura i al repòs. En una segona fase es construirà un Pipi Can
a la plaça i s’urbanitzaran la resta de carrers de l’entorn.

La gent gran ja pot fer
gimnàstica a l’aire lliure

BUSQUEM DIABLES
PER CREMAR EL
POBLE !!
SI T´AGRADEN ELS CORREFOCS I ETS MAJOR
D´EDAT, T´ESPEREM...

L’Ajuntament ha instal·lat aparells de gimnàstica per a la gent
gran al costat del Casal d’Avis. Es tracta d’un circuit de salut
integrat per una espatllera, un banc amb pedals i una escala
de dits. Amb aquest aparells el avis i àvies poden fer diversos
exercicis per treballar l’esquena, els braços i les cames. En les
setmanes vinents s’instal·laran més aparells en d’altres parcs.

Conveni amb l’Alzinar per
l´ús de la pista poliesportiva
L’Ajuntament i l’Alzinar han signat el conveni de col·laboració
perquè les entitats esportives i clubs de Masquefa usin la pista
poliesportiva d’aquesta entitat. D’aquesta manera es garanteix que
els masquefins i masquefines no hagin de marxar fora del municipi
per practicar esport. La pista de l’Alzinar ja l’han usat aquesta
temporada nombroses entitats per fer els entrenaments. Aquesta
instal·lació també ha acollit la Lliga d’Hivern de Futbol Sala.

L’odontòloga atén al CAP
Buenos Aires de Martorell
Els masquefins i masquefines que hagin d’anar a l’odontòloga
Laia Barreras, a Martorell, ja no hauran de fer-ho al CAP Torrent
de Llops sinó al CAP Buenos Aires, el mateix ambulatori on ja
van actualment per a la resta de serveis sanitaris. L’ambulatori
Buenos Aires està situat al costat de la comissaria del Mossos
d’Esquadra. El bus interurbà para davant mateix d’aquest centre.
Amb aquest canvi, tots els serveis sanitaris se centralitzen en un
únic ambulatori.

PIXAFOCS I
CAGASPURNES

TAMBÉ BUSQUEM MÚSICS O GENT QUE
ESTIGUIN INTERESSATS EN LA PERCUSSIÓ PER A
SORTIDES DE CORREFOCS I BATUCADES
ELS DIABLES ENS REUNIM TOTS ELS DIMARTS
DE 19:00 A 20:00 APROX.
ASSAIGS DE PERCUSSIÓ ELS DIUMENGES DE
18,00 A 20,00H.
AL LOCAL DELS DIABLES,
A L´ANTIGA FÀBRICA ROGELIO ROJO DE
MASQUEFA
(si ens voleu contactar per telèfon truqueu
al miquel subirats al 93 772 53 40)

ACTUALITAT
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BONA FESTA
Balls de tarda i de nit, l’ofici de missa, el sopar de gala, la cercavila, el
correfoc, les xarangues i les matines, teatre del bo, serenates, sardanes i
un llarg etcètera. A la Festa Major de Masquefa (del 18 al 22 de juliol)
no hi faltarà cap ingredient

Els organitzadors de la celebració, l’Alzinar Societat Cultural
i Recreativa, amb la col·laboració de l’Ajuntament, han ideat
un extens programa festiu amb activitats pensades per a tot
tipus de públic. L’objectiu és que grans i petits surtin al carrer
per gaudir, durant cinc llargs dies, del sant de la patrona de
Masquefa, la Magdalena.
La programació inclou els actes tradicionals que tan bons
resultats han donat en els anys anteriors, i també algunes
novetats que contribuiran a millorar la festa. A més, la festa
major inclourà algunes activitats específiques per als infants i
joves. Els esports en seran també protagonistes.
Com no podia ser d’altra manera, l’Orquestra Montgrins
tornarà a acompanyar els masquefins i masquefines en la festa
major. D’entre les nombroses activitats destaca especialment
el Gran Teatre de Festa Major de diumenge a la nit, amb la
representació de l’obra “Cómica vida”, que està obtenint un
gran èxit de públic i crítica. Es tracta d’un espectacle de petit
format, escrit per Joan Lluís Bozzo i dirigit per Pep Cruz, que
ha omplert els teatres de Catalunya abans d’iniciar, aquest
agost, una gira per Espanya. Amb un repartiment de luxe (el
mateix Pep Cruz, Jordi Coromina i Noël Olivé); l’obra explica
la trobada de dos actors i una actriu que intenten posar en
escena una versió una mica demencial de “Fedra”.
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MAJOR!
PROGRAMA D’ACTES
Divendres, 18 de juliol
18.00h Repic de campanes
18.30h Espectacle infantil
20.00h Ball de tarda
21.30h Sopar de Gala de Festa Major
23.00h Ball de nit

Dissabte, 19 de juliol
18.00h Cercavila pels carrers de la vila
22.00h Correfoc
23.00h Sopar Jove
00.00h Espectacle – Impro Show
01.30h Nit Jove de Versions
06.00h Xaranga i matines

Diumenge, 20 de juliol
11.00h Parc aquàtic
18.00h Espectacle infantil
19.00h Taekwondo
20.00h Mostra de cuina
22.00h Gran Teatre de Festa Major
“Cómica Vida”

Dilluns, 21 de juliol
13.00h Sardanes amb l’Orquestra
Montgrins
18.00h Espectacle infantil amb escuma
18.30h Concert de Festa Major amb
l’Orquestra Montgrins i la Coral l’Alzinar
22.00h Serenata a l’Ajuntament amb
l’Orquestra Montgrins
00.30h Sarau de Festa Major amb
l’Orquestra Montgrins

Dimarts, 22 de juliol
10.30h Passada amb l’Orquestra
Montgrins
11.00h Ofici Solemne de Festa Major
A continuació Fabulari
A continuació Vermut de Festa Major
Sardanes amb la Cobla Montgrins
Gran Concert amb l’Orquestra
Montgrins
Ball de Gala amb l’Orquestra Mothgrins

Can Quiseró també
fa festa grossa
Can Quiseró també celebrarà aquest mes de juliol
la seva festa major. Durant tres caps de setmana els
veïns i veïnes podran gaudir dels actes organitzats
per l’Associació de Propietaris.
PROGRAMA D’ACTES
Dissabte, 12 de juliol
18h Competició esportiva
Diumenge, 13 de juliol
18h Competició esportiva
Dissabte, 19 de juliol
18h Competició esportiva infantil i
exposició de fotografies antigues i del
taller de manualitats

Diumenge, 20 de juliol
18h Competició esportiva i gincama
infantil. En acabar berenar per a tots
els participants
Dissabte, 26 de juliol
De 17h a 20h Tobogan inflable
De 20h a 21h Pallassos
22h Sopar popular
24h Focs Artificials i Ball Popular
amb l’orquestra Persuasión
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

La fàbrica comença a produir
La família Rojo havia centrat els seus esforços empresarials en
el sector tèxtil. El fill gran, Rogelio, després de provar fortuna a
l’Amèrica del Sud, va decidir establir al Poble Sec de Barcelona un
taller de complements metàl·lics per a la roba. Però els anys 20
van ser un període de desacceleració per a la indústria catalana,
que fins aleshores s’havia beneficiat de la demanda que generaven
els països participants en la Primera Guerra Mundial. La frenada
en el creixement econòmic va portar l’atur i l’explotació i la
conseqüent resposta en forma de moviments socials.
La fàbrica Hijos de Rogelio Rojo S.A. va iniciar l’activitat productiva
a Masquefa el 1922. Rogelio Rojo, acompanyat per un mecànic
local, decideix traslladar la producció a Masquefa aprofitant que
hi havia ferrocarril i guàrdia civil, tot fugint de la conflictivitat
social de les àrees urbanes. En aquests primers anys, l’activitat
empresarial va anar bastant bé: el ritme de producció era estable,
la balança entre importacions i exportacions era favorable, i els
baixos salaris que es pagaven i la mínima pressió sindical que rebia
l’empresari va fer que els beneficis arribessin regularment.

Es crea una empresa
municipal per fer
importants inversions
L’Ajuntament ha aprovat constituir una empresa que
s’encarregarà de tirar endavant importants equipaments i

Daniel Garcia Giménez
Coordinador de Cafès amb Història

serveis per a millorar la qualitat de vida dels vilatans i vilatanes.
L’objectiu d’aquesta societat municipal serà dur a terme les
inversions que facin possible aquests equipaments i serveis. La
creació de l’empresa es va aprovar, en ple municipal, amb els vots
a favor de CiU i PP (ambdós al govern) i d’ERC (a l’oposició).
Les altres dues forces polítiques de l’oposició, PSC i l’Entesa per
Masquefa, es van abstenir. La societat farà realitat equipaments
que milloraran els serveis a les persones.

iblioteca
B
la
a
a
it
Vis
nya
de Catalu

Visita a
Catalunya

la

Biblioteca

de

Una vintena d’integrants de l’espai de debat Cafès amb Història
i del Grup de Lectura van visitar la Biblioteca de Catalunya.
La visita guiada va permetre a aquest grup de masquefins i

masquefines conèixer l’ampli fons documental de la biblioteca,
que conserva un exemplar de tots els llibres que s’escriuen i es
comercialitzen a Catalunya.
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NOTÍCIES

Barça i Espanyol fitxen tres jugadors de l’Escola Municipal de Futbol
El FC Barcelona i el RCD Espanyol s’han fet amb els serveis
de tres jugadors de l’Escola Municipal de Futbol de Masquefa.
Es tracta de Julian Maicas, Manel Rebollo i Alejandro Gallardo,
tots tres de 7 anys i de categoria prebenjamí. Maicas i Rebollo
jugaran a partir d’aquesta temporada amb el Barça, mentre
que Gallardo ho farà amb l’Espanyol.
Aquesta és la primera vegada que dos clubs de primeríssima
línia com el Barça i l’Espanyol es fan amb els serveis de jugadors
de l’Escola Municipal de Futbol. La incorporació d’aquestes
tres joves perles del futbol masquefí “demostra l’excel·lent
feina que s’ha fet des de l’Escola en els només tres anys que
fa que està en funcionament”, segons que explica el director
esportiu, José Maria Llorente, qui no amaga “el seu orgull i
satisfacció”. També destaca “l’extraordinària projecció” dels
tres jugadors. Maicas ocupa la posició de davanter centre,
Rebollo és extrem i Gallardo migcampista.

Masquefa gaudeix d’una
gran festa del futbol base
El camp de futbol es va omplir de gom a gom, l’últim cap de
setmana de maig i el segon de juny, amb motiu de la primera
edició del Trofeu de Futbol Base Vila de Masquefa, en el qual van
prendre part 43 equips catalans. Els equips de l’Escola Municipal
de Futbol Base van tenir una actuació destacada, especialment
l’equip de promeses i el prebenjamí A, que van ser campions
de les seves categories. Es van jugar partits de promeses,
prebenjamins, benjamins, alevins, juvenils, infantils i fèmines.
Durant aquests dos caps de setmana els afeccionats van gaudir
amb el talent d’aquests joves jugadors.

Dos masquefins juguen
amb la selecció anoienca
Els jugadors de l’Escola de Futbol Base de Masquefa Dani
Fernández Tejero (davanter) i Adrià Roig Sánchez (porter)
van jugar amb l’Anoia el Campionat de seleccions catalanes
intercomarcals de categoria infantil disputat el 7 de juny a
Premià de Dalt. Hi van participar 18 seleccions en 6 grups.
L’Anoia va quedar enquadrada amb el Baix Llobregat i
l’Urgell.
En el partit Anoia-Urgell (3 a 1), el Dani va completar una
extraordinària actuació: va intervenir en les jugades de dos
gols i va marcar el tercer. L’Adrià va jugar la segona part i
va mantenir la porteria a zero. En el partit davant el Baix
Llobregat, que va acabar amb derrota anoienca per 4 a 1, el
Dani va estar molt marcat pels defenses rivals i no va tenir
gaires ocasions. No obstant això, va ser objecte d’un penal
que l’àrbitre no va xiular. El davanter masquefí es va ressentir
la resta del partit d’aquesta entrada.
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Competicions
de pistola de foc
central i pistola
esportiva
L’1 de juny van tenir lloc al camp de
tir de Masquefa les primeres tirades
d’arma curta en les modalitats de
Pistola de Foc Central (sèniors) i
Pistola Esportiva (dames), puntuables
per a la Lliga 2008. Hi van participar
14 tiradors i 5 tiradores, arbitrats
per Joan Cos i Teresa Lluch. Així van
quedar les classificacions:

PISTOLA FOC CENTRAL

L’equip K-peones s’emporta les 24
Hores de Futbol Sala de Masquefa
L’equip capelladí K-peones va ser el
guanyador de les 24 Hores de Futbol Sala,
organitzades pel Futbol Sala Espardenya
i l’Ajuntament. Setze equips van
prendre part en aquest popular torneig.
K-peones va guanyar-lo en derrotar a la
final l’Olenet 2005 SL (d’Olesa) per 5 a
3. Va ser obsequiat amb una estada de
cap de setmana a la Costa Brava. Dos
equips amb jugadors de Masquefa, el Ca
L’Horacio i el Destellos masquefinos, van
caure a les semifinals. El Ca l’Horacio,
amb cinc components de l’Espardenya,
es va veure superat per l’Olenet; mentre
que el Destellos masquefinos, amb

jugadors del primer equip de futbol, va
caure davant el campió K-peones.

Homenatge a Juan Fraile

Durant les 24 Hores de Futbol Sala de
Masquefa també es va disputar un partit
d’homenatge al capità del Futbol Sala
Espardenya, Juan Fraile, que es retira
després d’una llarga trajectòria en l’equip
masquefí. Fraile ha estat un dels pilars de
l’Espardenya i una peça clau en la brillant
temporada de l’equip, que ha guanyat la
Lliga Nacional Catalana i ha aconseguit,
d’aquesta manera, una plaça per jugar
una competició europea.

NIVELL “A”
1r.- Francisco Fernandez 531 punts
2n.- Santi Sagués
520 punts
3r.- Josep Miró		
516 punts
NIVELL “B”
1r.- Serafín Pablos

447 punts

VETERANS
1r.- Miquel Isern		
2n.- Josep Saus		
3r.- Tomás Ollé		

443 punts
253 punts
242 punts

PISTOLA ESPORTIVA
1ª.- Mª. Lluisa Ruiz
2ª.-Marta García		
3ª.-Inmaculada Molina

400 punts
390 punts
280 punts

Els nens i nenes de l’escola El Turó
celebren el Dia de l’Esport
L’escola CEIP El Turó va celebrar el Dia de l’Esport amb diverses activitats
lúdico-esportives, en les quals van participar els infants de tots els cursos, des de
P3 fins a 6è de primària. El Dia de l’Esport va començar amb una cursa atlètica
amb diversos circuits en funció de l’edat dels nens i nenes. Els escolars també
van participar en altres activitats dividits en grups. D’aquesta manera, van poder
practicar modalitats esportives com el tennis i el bàsquet, van jugar a jocs com
els de les xapes i la xarranca, van posar a prova la seva punteria i van demostrar
la seva habilitat damunt unes xanques. Era el primer cop que l’escola organitzava
aquestes activitats lúdico-esportives. La cursa va arribar a la desena edició.
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Més de 2.500 motards
a la Festa de la Moto
La cinquena Festa de la Moto va reunir a Masquefa més de
2.500 amants d’aquests vehicles de dues rodes. Els motards
van gaudir de nombroses activitats. Especialment espectacular
va ser la concentració de motos i la passejada pels carrers de
la vila. A més, el pati del Recinte Rogelio Rojo es va omplir
d’estands de roba motorista, de tatoos i de piercings. També es
va poder veure una exposició de motos de tots els estils, des
de les clàssiques fins a les custom, passant per espectaculars
vehicles com els triker’s i els sidecars.
La Festa de la Moto va incloure una barbacoa motard, una
exhibició de ball en línia “country”, una ruta barítima, una
mostra fotogràfica, una projecció de vídeos i un “show bike”.
Els grups AXV i Half hi van posar la música amb concerts de
pop rock i heavy metal. La festa va cloure amb un streptease
masculí i femení. Els organitzadors, la Plataforma Promoto i
l’Ajuntament, ja han començat a treballar de cara a la sisena
edició. Estudien introduir novetats com ara una espectacular
exposició de cotxes americans dels anys 60.

La Cursa Popular de Masquefa,
un èxit de participació
Un total de 230 persones van córrer la Cursa Popular
organitzada per l’Ajuntament amb motiu de la Festa de l’Esport.
L’elevada participació va superar les previsions més optimistes
i la cursa va convertir-se en una autèntica festa popular, amb
participants de totes les edats. Alguns corredors fins i tot
van fer els tres quilòmetres del trajecte portant els seus fills
petits amb cotxets. D’altres més atrevits van apostar per fer
el trajecte acompanyats dels seus animals de companyia. No hi
va haver ni categories ni guanyadors, ja que l’objectiu era que
tots els vilatans i vilatanes que ho volguessin poguessin gaudir
de la cursa.

El Club Patí Masquefa
celebra el trentè aniversari
El Club Patí Masquefa va celebrar el 7 de juny el XII Torneig 12
hores de hoquei patins i el trentè aniversari amb la participació
de la selecció catalana d’hoquei patins. En el torneig hi van
participar onze clubs, amb 250 jugadors de totes les categories
base. Amb motiu del trentè aniversari es va disputar el partit
d’exhibició entre la selecció catalana i l’equip sènior del CP
Masquefa. El resultat va ser de 2 a 11.
Finalitzat aquest partit les dues seccions del club, la d’hoquei
patins i la de patinatge artístic, van gaudir d’un sopar de
cloenda de la temporada. Els van acompanyar representants
de la selecció catalana, l’Ajuntament i els ex presidents del CP
Masquefa des de la seva fundació fins a l’actualitat.

NOTÍCIES

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
KOLOMBA
ONG INTERCANVI
RADIO MASQUEFA
ASSOCIACIÓ “AMICS DEL NEPAL”
TEAtrerus
ZITZANIA
JESUS VALERA
E-MAIL: rojo.jove@masquefa.net
Tel.: 93. 772.85.21
WEB: amasquefa.com/rojopuntjove

Juliol 08

l’agenda

De 9 a 12 anys:
dilluns i dimecres (de 18h a 19h)
De 13 a 16 anys:
dimecres (de 16h a 18h)
Adults: dilluns i dimecres
Inicial: de 19h a 20h
Pre-intermediate: de 20h a 21h
Intermediate: de 21h a 22h
Organitza: L’Alzinar.
Inscripcions a l’Alzinar o
al 93 772 68 61

Anglès per a totes les edats i nivells
Inici: 1-10-08

CURS D’ANGLÈS

Gimnàstica a l’aigua
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous
de les 20:00 a 20:50 h
1ª Quinzena:
del 30 de juny al 10 de juliol
2ª Quinzena:
del 14 al 29 de juliol ( 21 i 22 festius)
3ª Quinzena:
del 4 al 14 d’agost

AIGUAGYM

1ª Quinzena:
del 30 de juny a l’11de juliol
2ª Quinzena:
del 14 al 29 de juliol (21 i 22 festius)
3ª Quinzena: de l’1 al 14 d’agost
Horaris: de dilluns a divendres
3 anys: de 16:00 a 16:50 h
Iniciació: de 17:00 a 17:50 h
Nivell mig: de 18:00 a 18:50 h
Perfeccionament: de 19:00 a 19:50 h

CURSETS DE NATACIÓ

Dissabte 5 de juliol
Etapa GR92 Bruguer – Garraf
Sortida del Club Excursionista, a les 7h

CLUB EXCURSIONISTA
ANOIA

28 de juliol – 18h
Lliurament de Trofeus Base de Masquefa

FUTBOL

20/juliol – 10h
Tirada Festa Major de Masquefa
Tir al plat

CLUB DE TIR ESPORTIU

07/juliol – 07.30h – 75 Km
(Martorell, Les Carpes, Olesa, Monistrol,
La Bauma, Cruïlla de Terrassa. Olesa,
Les Carpes, Martorell i Masquefa)
13/juliol – 07.30h – 77 Km
(Sant Sadurní, Ca l’Avi, El Pla, Guardiola
de Font Rubí,Vilafranca, Sant Sadurní,
Gelida, Sant Llorenç d’Hortons
i Masquefa)
20/juliol – 07.30h – 75 Km
(Sant Sadurní, L’Avern, Sant Pau d’Ordal,
Avinyonet, Olesa de Bonesvalls,
Avinyonet, Els Cassots, Sant Sadurní
i Masquefa)
27/juliol – 07.30h – 73 Km
(Sant Sadurní,Vilafranca, La Múnia, Sant
Jaume dels Domenys,Vilafranca, Sant
Sadurní i Masquefa)

CLUB CICLISTA MASQUEFA

Dissabtes, a les 17.30
Campionat obert

CLUB PETANCA
MASQUEFA

esports

Entre equips de les urbanitzacions de
Masquefa
28 de juliol. Al poliesportiu

CAMPIONAT DE F SALA

20 de juliol
Camp de tir

TORNEIG DE TIR AL PLAT

19 de juliol
18h Partit de l’equip juvenil
de l’Espardenya
20h Partit del primer equip
de l’Espardenya

CAMPIONAT DE F. SALA

5 de juliol
Inscripcio: la Pedrosa, a les 7h
Imprescindible targeta federativa i
assegurança
Col·laboren: Ajuntament i Societat
de Caçadors de Masquefa

CAMPIONAT DE GOSSOS
DE MOSTRA ST. HUBERT

Secció Patinatge Artístic
Inscrits a la Federació.
Inici temporada: 2 setembre
Inscripcions obertes
Dimarts i dijous ,de 18 a 20 h,
al poliesportiu.

Secció Patinatge Artístic
05/juliol- 22h
Festival de Patinatge Artístic
Al poliesportiu.

CLUB PATÍ MASQUEFA

Dissabte 13 i diumenge 14
Pujada al Pic de Comaloforno
(3.033 mts)

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

Curs: Imatge (The Gimp)
Durada: 16 hores
Dates: del 7 al 17 de juliol
Horari: de dilluns a dijous,
de 18h a 20h
Coneixements previs necessaris:
Windows, nivell usuari
Descripció: curs intensiu del
programa lliure de retoc d’imatge
Adreçat a: majors de 18 anys
Preus: 40 euros (pensionistes, 20
eruos, persones en atur, 10 euros)

CENTRE TECNOLÒGIC
MASQUEF@ULA

cursos

(Consulteu pàgines 10 i 11)

FESTA MAJOR
DE MASQUEFA

Del 18 al 22

Amb l’obra Això no és vida!
A càrrec de T de Teatre
A les 19h, a la Sala Polivalent
Preu: 3 euros

TEATRE

Diumenge 13

(Consulteu pàgina 11)

FESTA MAJOR
DE CAN QUISERÓ

12, 13, 19, 20, 26

cultura i festes
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LES OPINIONS
DELS
GRUPS
MUNICIPALS

UN ANY DE GOVERN,
UN ANY DE FEINA
Aquest mes de juny es compleix un any de
govern de Convergència i Unió. En aquest
temps hem treballat i hem encarrilat
els grans projectes del mandat, aquells projectes que han
de contribuir a donar més i millors serveis als masquefins i
masquefines i, en conseqüència, millorar la seva qualitat de vida.
Alguns d’aquests projectes són ja avui una realitat palpable.
Circular per Masquefa és més segur gràcies a la instal·lació de
passos elevats de vianants. Els nens i nenes poden tornar a jugar
als parcs perquè hi hem instal·lat nou mobiliari lúdic. Dóna gust
passejar pel poble perquè hem arreglat els carrers i hem fet més
places i parcs. Ben aviat obrirà portes un nou centre tecnològic.
I al setembre entrarà en funcionament una nova escola bressol
a La Beguda perquè cap nen es quedi sense plaça. I així un llarg
etcètera.
En d’altres projectes, que encara avui no són visibles, hem posat

els fonaments perquè siguin una realitat durant aquest mateix
mandat. És el cas del nou Centre d’Atenció Primària, que ha
de garantir la millor assistència sanitària als vilatans i vilatanes.
Del nou camp de futbol, el pavelló i la piscina coberta, que
permetran que gaudim per fi de les instal·lacions esportives que
ens mereixem. Del nou institut, que ha de posar les bases per a
una educació de qualitat per als nostres joves. De la urbanització
de la plaça dels Jocs, que satisfà una reivindicació històrica. O dels
projectes d’urbanització de can Valls i el Maset, que s’executaran
l’any vinent després que ja els haguem redefinitit per fer-los més
accessibles als propietaris i veïns perquè aquests paguin allò que
és realment just.
Aquest primer any de govern ha estat un any de molta feina.
Hem engegat pràcticament totes les actuacions que teníem
previstes en el nostre programa. I en aquests tres anys vinents
treballarem per convertir-les totes en realitats.
Grup Municipal de Convergència i Unió

LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ
Davant la falta de transparència de l’equip de
govern al no permetre’ns expressar la nostra
opinió en tots els exemplars del butlletí
municipal “Masquefa batega”, el Grup Municipal Socialista no
escriurà articles d’opinió en aquest espai fins que es reconsideri
aquesta actitud.

Grup Municipal Socialista de Masquefa
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Ya hace un año que estamos en el gobierno y
casi se puede decir que se ha puesto en marcha,
porque llevaba mucho tiempo parado en todos
los sentidos, menos en lo que se llaman “fiestas”,
ya que los socialistas eran el número 1 y este
equipo de gobierno está haciendo lo mismo a
pesar de mi oposición constante.
Todo el mundo piensa que estoy en contra de
las fiestas, cuando resulta precisamente que es
todo lo contrario, ya que a mi me gusta que la
gente haga fiesta, pero siempre que la gente sea
la que realice su propia fiesta y sean ellos mismos
los que se paguen la fiesta, no el Ayuntamiento,
que, debido a tanta asociación y demás, estas
pequeñas cosas suponen para el mismo un coste
aproximado de 300.000 euros anuales.

Yo, particularmente, no prefiero subir las basuras,
que están bajo mínimos, y que cada asociación
cultural o como se denominen, y que tienen su
propia autonomía jurídica, administren todos
sus recursos, haciendo todos los actos de los
que sean capaces de hacer algunos, porque la
gente que tiene capacidad hace una fiesta que
“te cagas”, pero los que no saben hacer nada,
ni montándoles la fiesta… el Ayuntamiento vale
nada.
Moraleja: el que quiera peces… que se moje el
culo!

El grup d’ERC no utilitzarà aquest mitjà de
comunicació fins que tingui l’oportunitat de ferlo servir cada cop que s’edita la revista municipal
i no cada tres mesos.
Creiem que aquest grup de govern no respecta
l’apartat 19 de la Declaració Universal dels Drets
Humans i retalla la llibertat i els drets d’expressió,
d’opinió i la participació en uns mitjans públics.
Discrimina i retalla el legítim dret democràtic
dels partits de l’oposició.

Grup Municipal d’Esquerra.

Desde l’Entesa per Masquefa, queremos expresar
lo que creemos que es una falta de libertad de
expresión, por parte del equipo de gobierno
hacia la oposición, al no permitírsenos escribir en
esta revista cada mes si lo creemos oportuno.
No se puede limitar y acotar el pluralismo político
y social, menospreciar la libertad de información
y el derecho a ser informados, y desaprovechar
un mecanismo como esta revista para contribuir
a hacer una sociedad democráticamente,
culturalmente y socialmente avanzada.
Hacemos esta queja pública y pedimos que se
solucione esta situación, que ataca directamente
a nuestra libertad.
Por otra parte, sugerimos que la revista se
escriba también en castellano, dado el gran
número de castellanoparlantes que residen en
nuestro municipio.

Grup Municipal d’Entesa per Masquefa.

Grup Municipal del Partit Popular

núm.
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NOM: Club Patí Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 1978
CATEGORIA: Esports
SOCIS: 300
Adreça: C/ Gironès, 19.
Tel: 93 772 70 98

Club Patí Masquefa:
trenta anys sobre rodes

L’origen del Club Patí Masquefa es remunta a l’any 1971, quan un grup de masquefins va crear el primer
equip d’hoquei sobre patins de la història del municipi, anomenat aleshores Hoquei Sobre Patins CN
L’Alzinar. El primer equip de l’entitat el formaven Joan Albiol, Manel Bonet, Josep Bonastre, Jaume
Casanovas, Joan Estruch, Josep Gasol,Vicenç Isart, Francesc Miralles, Pere Sabi i Josep Valls.
El 1978 el club va adoptar l’actual nom de Club Patí Masquefa. Per tant, l’entitat celebra aquest any el
trentè aniversari. Durant aquestes tres dècades el club ha treballat incansablement per potenciar l’hoquei
patins a la vila i aconseguir consolidar-lo com l’esport més arrelat a Masquefa. Han estat diverses les
juntes directives que han assumit aquest repte, des de la primera junta presidida per Carles Lluch i Mas, a
les presidides per Jordi Morgades i Llobet, Àngel Cejudo i Soler, Enric Almirall i Carreras, Carles Mernissi
i Coarasa i, ja en l’actualitat, Lluïsa Mª Mas Sala.
L’octubre del 1993 el Club Patí Masquefa va incorporar una nova secció, la de Patinatge Artístic, encara
que no va ser fins un any més tard, el 1994, que es va celebrar el primer Festival de Patinatge Artístic. En
l’actualitat la secció compta amb 55 patinadores en les diverses categories federatives. A causa de l’èxit
que ha tingut el Festival de Patinatge Artístic, que inicialment es feia cada dos anys, ara es fa cada any.
Aquest 2008 tindrà lloc el dia 5 de juliol, a les 10 de la nit, al poliesportiu.
En l’actualitat el Club Patí Masquefa compta amb deu equips de diferents categories, els quals ofereixen
la possibilitat de practicar l’hoquei a més d’un centenar de jugadors. Un dels valors afegits de l’entitat és
la seva aposta per la formació dels més joves. El club té dos equips en la categoria d’iniciació, dos equips
de categoria prebenjamí, un equip de categoria benjamí, 2 equips alevins, un equip infantil, un equip juvenil
i un equip sènior, a més d’un de veterans i un altre de fèmines.
L’entitat no podia celebrar de millor manera el trentè aniversari, ja que ho ha fet amb la satisfacció de veure
com l’equip sènior aconseguia l’ascens a Primera Catalana i recuperava aquesta categoria catorze anys
després. A més, l’equip ha tingut el privilegi d’enfrontar-se a la selecció catalana en el trentè aniversari.

L’entitat masquefina, que aposta per la formació
dels més joves, ofereix la possibilitat de practicar l’esport
de l’hoquei a més d’un centenar de jugadors

