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L’EQUIP D’ATENCIÓ A LA DONA
Atenció individualitzada i gratuïta per a les dones i noies
telèfons d’interès

L’Equip d’Atenció a la Dona (EAD) ofereix atenció individualitzada i gratuïta a totes les
dones i noies del municipi de Masquefa que necessitin qualsevol tipus d’informació i/o
assessorament. L’EAD està integrat per un equip multidisciplinar: pel Servei d’informació
i acollida, Atenció psicològica i Assessorament jurídic.
En el servei d’informació hi trobaràs orientació sobre tots els temes, serveis i recursos
que t’interessin i necessitis: de tipus laboral, associatiu, cultural, educatiu i personal, entre
d’altres.
Per accedir a l’EAD pots venir al punt d’atenció que hi ha a Masquefa, el primer dilluns
de cada mes, de 4 a 7 de la tarda, a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament, a l’edifici
de la Torre dels Lleons (C/Crehueta, 33).També pots trucar al 63 63 65 63 1 de dilluns a
dijous, de 4 a 7 de la tarda, i dimarts i dijous de 12 a 2 del migdia.

Consells per
a l’estalvi
energètic
•

La variació d’un grau centígrad en la
temperatura de la llar pot fer augmentar
el consum d’energia d’un 8%. Per tant,
una temperatura moderada (24º
C a l’estiu, 20º C a l’hivern), l’ús de
termòstats i de rellotges programables
i el manteniment dels equips de
climatització poden fer-nos estalviar
molta energia.
Sempre que es pugui és millor aprofitar
•
la llum natural. Si, a més, els colors
de les parets són clars, estalviarem
energia elèctrica.
A l’hivern, si deixem entrar la llum ens
•
estalviarem el consum de calefacció.
A l’estiu, en canvi, serà millor evitar la
llum directa del sol.
Els aparells electrodomèstics, segons
•
una directriu europea, han de disposar
d’una etiqueta informativa que els
classifica amb un seguit de lletres.
Els més eficients s’identifiquen amb
la lletra A, i els menys eficients amb
la G. És un bon consell comprar els
electrodomèstics més eficients, encara
que poden ser una mica més cars.

Participa en els
assumptes
municipals
Des de l’Ajuntament de Masquefa
volem desenvolupar el Pla de
Participació Ciutadana i difondre
el Reglament de Participació. És
per això que en cada número de
la revista d’informació municipal
i vilatana Masquefa Batega us
donarem a conèixer un dels articles
que recull el reglament.
Article 23. Caràcter dels òrgans de
participació
I. Tots els òrgans de participació
tenen un caràcter consultiu,
d’informe preceptiu, de formulació
de propostes i suggeriments, d’acord
i amb l’abast previst a l’article 69
de la Llei 7/1985, de 15 d’abril,
reguladora de les bases de règim
local, i l’article 154.2 del decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del
text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya.
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AJUNTAMENT
93 772 50 30
Àrea Serveis Personals
93 772 78 36
Atenció al consumidor
93 772 50 30
Rojo Punt Jove
93 772 85 21
Biblioteca
93 772 78 73
Masquef@ula
93 772 58 23
Policia Local
93 772 69 36
Protecció Civil
670 06 07 18
Ràdio Masquefa
93 772 67 94
ALZINAR
93 772 68 61
AMBULATORI (Masquefa) 93 772 64 34
AMBULATORI (La Beguda) 93 772 52 62
AMBULATORI (Martorell) 93 775 51 03
AMBULÀNCIA
061
ANAIGUA
93 772 75 32
BOMBERS
085
BUTANO (Martorell)
93 775 18 87
CASAL D’AVIS
93 772 50 07
CEIP EL TURÓ
93 772 51 75
CEIP FONT DEL ROURE 93 772 74 32
CEIP FRANCESC MATA I
93 772 76 27
SANGHÉS
CONSELL COMARCAL
93 805 15 85
CORREUS
93 775 92 67
CRARC
93 772 63 96
ESCOLA BRESSOL
93 772 50 11
MUNICIPAL
ESPAI DE JOC INFANTIL 627 945 530
FARMÀCIA
93 772 53 01
FECSA (avaries)
900 74 74 74
FECSA (atenció al client)
900 73 73 73
FERROCARRILS
93 205 15 15
CATALANS
GUARDIA CIVIL
93 779 00 69
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 50 69
MASQUEFA TV
93 772 81 09
MOSSOS D'ESQUADRA
088
ORGT (Masquefa)
93 775 92 55
ORGT (Piera)
93 776 07 56
PARRÒQUIA SANT PERE 93 772 52 26
POLIESPORTIU
93 772 63 92
REGISTRE PROPIETAT
93 803 11 18
RENFE
902 24 02 02
SANITAT RESPON
902 11 14 44
SEGURETAT SOCIAL (Igualada) 93 804 62 62
SES DE MASQUEFA
93 772 77 22
TAXI
93 771 60 12
TAXI
600 542 614
TAXI ADAPTAT
648 65 90 09
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FIL A L’AGULLA AL COMPLEX PER A LA GENT GRAN
L’Ajuntament i el Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) ja han signat el conveni per fer a Masquefa
un equipament per a la gent gran que inclourà una residència de 84 places, un centre de dia de 30,
un casal d’avis i 16 apartaments de lloguer amb serveis, a més d’un servei d’atenció domiciliària
El projecte el promou l’Ajuntament
en col·laboració amb el Consorci,
ens públic que acredita una àmplia
experiència en la construcció i gestió
d’equipaments per a la gent gran. El CSSI
oferirà assessorament tècnic i logístic
per a la construcció de l’equipament i,
un cop fet, en gestionarà l’activitat.
Aquest equipament sociosanitari és un
dels projectes de més envergadura que
s’executaran a Masquefa. És fruit de
la voluntat de l’Ajuntament d’atendre
les diferents necessitats de la gent
gran i les persones amb dependència.
El pressupost és d’aproximadament 9
milions d’euros.
L’acord el van signar l’alcalde de
Masquefa, Xavier Boquete, i l’alcalde
d’Igualada i president del Consorci,
Jordi Aymamí. Boquete va destacar
que la creació d’aquest equipament
“és un repte” i va explicar que “donarà
resposta a les necessitats no només de
la gent gran que actualment viu a la vila
sinó també a les famílies de les persones
que hi han arribat en els darrers anys”.
Aymamí va recordar que el Consorci “ja
va néixer amb la voluntat de col·laborar
amb els municipis de la comarca per tirar
endavant conjuntament equipaments
que millorin la qualitat de vida de les
persones”.
L’Ajuntament i el CSSI ja tenen un

L’actuació té un pressupost d’uns 9 milions
d’euros i és resultat de la cooperació entre
administracions
primer esbós de l’equipament,
el qual es mostrarà al Casal de
la Gent Gran i als vilatans per
recollir aportacions i consensuar
el projecte definitiu.

DOS EDIFICIS
La residència, el centre de dia i el casal d’avis ocuparan part de l’antiga
Fàbrica del Cartró, i els apartaments tutelats es faran en l’esplanada
d’aquesta fàbrica. La residència, de 2.500 m2, oferirà un servei d’acolliment
permanent o temporal. El centre de dia, amb 600 m2, serà un servei de
suport a les persones dependents per ajudar-les a fer les tasques de
la vida diària i afavorir que segueixin vivint a casa. Els 16 habitatges de
lloguer ocuparan 1.650 m2 i permetran als usuaris gaudir de la tutela de
professionals sociosanitaris i de serveis comuns. El casal, amb 500 m2, serà
un espai obert a tothom per a l’agrupament i la convivència de la gent gran.
També hi ha previstos un centre de fisioteràpia i rehabilitació de 500 m2 i
una sala d’actes i d’exposicions de 600 m2.

MASQUEFA
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La Beguda presumeix de llar d’infants
Emotiva jornada de portes obertes al nou i esperat centre

La jornada de portes obertes va ser una autèntica festa; hi van assistir nombrosos vilatans i vilatanes i hi va participar la Cuca Fera

Nombrosos vilatans i vilatanes van assistir, el
16 d’octubre, a la jornada de portes obertes
de la nova llar d’infants de La Beguda. A
l’acte van ser-hi regidors de Masquefa, Sant
Llorenç i Sant Esteve, les famílies que duen
el fills al centre, alumnes i membres de la
direcció i l’AMPA de l’escola de La Beguda.
Els assistents van visitar les noves
instal·lacions,que van entrar en funcionament
el 29 de setembre, amb 25 nens i nenes. La
jornada va convertir-se en una gran festa
i va comptar amb la presència de la Cuca

Fera elaborada per un grup de pares, mares
i infants de l’escola de La Beguda.
En l’actualitat ja són tres els centres
d’atenció a la petita infància que hi ha en
el municipi, els quals presten servei a 190
infants. La nova escola bressol l’ha fet
l’Ajuntament de Masquefa, que ha reformat
l’interior i l’exterior de l’antiga escola CEIP
Francesc Mata i Sanghés per convertir-la en
aquest nou centre educatiu. S’ha fet en un
temps rècord, només dos mesos. La nova
escola bressol ha estat possible gràcies a

la unanimitat de tots els grups polítics de
l’Ajuntament.

Una assignatura
pendent ara resolta
Fins ara La Beguda no disposava d’escola
bressol i les famílies havien d’escolaritzar
els seus fills i filles en centres de poblacions
veïnes.A més, l’obertura d’aquesta nova llar
d’infants fa que cap nen i nena de Masquefa
es quedi sense plaça aquest curs.

La Xarxa TET vol estendre’s a tot l’Anoia Sud
La Xarxa Municipal Transició Escola Treball
(TET) va reunir-se per segona vegada per
valorar la tasca feta el curs 2007/08 i establir
el pla de treball per al curs 2008/09. Creada el
2007, la Xarxa TET l’integren tots els agents
locals implicats en el procés de transició de
l’escola al treball.
Durant el curs 2007/08 es van dur a terme
el 100% de les actuacions planificades i fins i
tot se’n van fer més, com ara la implantació
del servei municipal de reforç escolar, la
consecució d’una subvenció per posar en
marxa una nova eina informàtica que permetrà
disposar d’un registre de totes les entrevistes,
o l’organització d’un curs de pre-monitors.
A més, l’Ajuntament va crear l’Observatori
de centres escolars per obtenir dades com

ara el nombre d’estudiants, d’abandonaments
escolars i d’acreditacions.
El nou pla de treball per al curs 2008/09
inclou diverses novetats. Es treballarà per
consolidar la Xarxa TET Anoia Sud (que,
a més de Masquefa, a l'inici inclourà La
Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt,
Vallbona d'Anoia i Capellades) i se celebrarà
la tercera Fira Futur. Igualment, els joves del
projecte d’Escolaritat Compartida podran
fer pràctiques en empreses. També es
treballarà per valorar la possiblitat d'oferir
un curs d'auxiliar de reparació i manteniment
d’equips informàtics, i es dissenyarà el Pla
d’Educació Permanent (formació per a
adults). A més, l’Ajuntament es convertirà
en punt d’informació de l’Institut Obert de

Cessió d’uns terrenys de 16.000 m2
per fer l’institut i la tercera escola

Catalunya. La Xarxa Municipal TET té com
a objectiu articular els serveis, recursos,
equipaments i actuacions dels diversos agents
que intervenen en els processos de transició
dels joves de l’escola a la feina, especialment
d’aquells que acaben l’ESO o abandonen
l’escolarització obligatòria sense l’acreditació.

El ple de l’Ajuntament va aprovar, el 16 d’octubre, la cessió
definitiva a la Generalitat d’uns terrenys de 16.000 metres
quadrats del Pla Sud per ubicar-hi l’institut i una nova escola
de primària, la tercera que tindrà Masquefa.
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La Diputació dóna 550.000 euros per
a diverses inversions i 128.000 per a
activitats per aquest 2008

EDICTE OFICIAL

Bonificacions de l'IBI
i la taxa d'aigua per a
les famílies nombroses
Les bonificacions tributàries de
l’Impost sobre Béns Immobles
de naturalesa urbana (IBI) i de
la taxa de subministrament
d’aigua   aplicables a les famílies
nombroses s’hauran de sol.licitar
a l’ajuntament (C/ Major, 93) abans
del 31 de desembre de 2008.

EDICTE OFICIAL

La Diputació de Barcelona, en el marc
del Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008/2011, ha
atorgat a l’Ajuntament una subvenció
de 550.000 euros per a la realització de
diverses actuacions en infrastructures a
Masquefa. Aquestes inversions es duran a
terme durant els tres anys vinents.
A més, en el marc del pla de concertació,
la Diputació també ha atorgat una
altra subvenció de 128.674 euros per a
diversos programes i activitats impulsats

des del Consistori aquest any 2008.
Concretament se subvencionen diverses
activitats d’esports, joventut, cultura,
serveis socials, promoció econòmica,
educació, participació ciutadana, turisme,
medi ambient, salut pública, cooperació
al desenvolupament, tecnologies de la
informació i la comunicació i comerç.
L’ens provincial també ha concedit
una altra ajuda de 6.000 euros per a la
realització dels estudis previs del projecte
del nou camp de futbol.

L'Ajuntament informa els vilatans
amb missatges al telèfon mòbil
L’Ajuntament ha posat en marxa un nou
canal per informar els vilatans i vilatanes.
Així, mitjançant la pàgina web municipal
(www.masquefa.cat)
s’envien al mòbil de
totes les persones que
ho sol·liciten informació
sobre les activitats,
tallers i cursos que
organitza el Consistori,
així com també sobre
serveis
generals,
serveis municipals, fires
i festes, i concursos
i oposicions. També
s’envien
missatges
sms amb informació
d’interès per a les

empreses i els comerços locals, entre
d’altres.
Les persones interessades a rebre
informació via sms poden
inscriure’s a aquest nou
servei des de la pàgina
www.masquefa.cat. Per
fer-ho cal que accedeixin
a la secció de destacats,
a la columna de la dreta
de la plana principal.
Un cop introduïdes les
seves dades i formulada
la sol·licitud, rebran un
codi al telèfon mòbil
que hauran de tornar a
introduir a la pàgina web
per activar el servei.

Estatuts de l’Associació
Administrativa de
Cooperació del Polígon
d’Actuació Urbanística N.10
Per a general coneixement es
fa saber que els Estatuts de
L’Associació Administrativa de
Cooperació del Polígon d’Actuació
Urbanística N. 10 “EL MASET”, van
ser aprovats definitivament, pel ple
de la corporació el dia 12 de juny
de 2008.

Comencen les
classes d’educació
maternal
El dia 10 de novembre s’iniciaran les
classes d’educació maternal per a dones
embarassades. Es faran els dilluns, de 5 a
7 de la tarda, a la Sala Petita del Recinte
Rogelio Rojo. Es tracta d’una iniciativa
de l’Ajuntament de Masquefa i l’Institut
Català de la Salut.

El jutjat de pau
estrena dependències
El jujtat de pau de Masquefa ha estrenat
nous locals. Les noves dependències es
troben situades al carrer Llevant, numero
32 (al darrere de l’església).

NOTÍCIES
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Comença la campanya

Protecció Civil adquireix una
‘A casa ho fas? Al carrer tampoc’ caravana per a emergències

Aquest
novembre
ha
començat la campanya
"A casa ho fas? Al carrer
tampoc” per fomentar
la
tinença
responsable
dels animals domèstics.
Impulsada per l’Ajuntament,
la
campanya
recorda
l’obligatorietat de recollir
els excrements dels gossos
del carrer i de registrar els
animals al cens municipal.
L’Ajuntament ha instal·lat
banderoles de la campanya
en fanals i ha distribuït,
mitjançant
la
revista
Masquefa Batega, un fulletó que recull totes les obligacions
dels propietaris d’animals i informa de les multes. Per tal de
fomentar el cens dels animals, a partir d’ara el registre serà
gratuït. Els animals s’han de censar a la Policia Local. Fer-ho és
gratuït. Als propietaris que censen els animals el Consistori
els regala una pala per recollir els excrements i un llibre amb
l’ordenança sobre la tinença d’animals domèstics.

Protecció Civil ha adquirit un nou vehicle, un centre mòbil
de coordinació, per actuar en emergències. En aquest centre
de coordinació es reuneixen els comandaments dels diversos
cossos que actuen en emergències per planificar i dirigir les
operacions. El centre mòbil està dotat d’un ordinador amb
connexió a Internet, emissores i telefonia. Protecció Civil de
Masquefa ja va utilitzar la caravana en la recerca d’un home
que va desaparèixer l’octubre als Hostalets. També es va usar
amb caràcter preventiu en el concert de Sergio Contreras a
Masquefa. A més, Protecció Civil ha renovat la flota de vehicles
amb un nou quad per a les tasques de vigilància en camins rurals,
rieres i llocs de difícil accés.

La campanya recorda l’obligació
de censar els animals i recollir
els excrements del carrer

Sessió informativa sobre la
vacuna del papiloma humà
El Recinte Rogelio Rojo acollirà el dia 25 de novembre, a
les 7 de la tarda, una sessió informativa sobre la vacuna
contra el VHP (Virus del Papiloma Humà). La xerrada
anirà a càrrec de la ginecòloga Luisa Esteban. Organitzada
per l’Ajuntament, la sessió informativa està oberta a tots
els vilatans i vilatanes. El VHP és un virus de transmissió
sexual que es contagia mitjançant el contacte genital.

Els veïns de Can Quiseró
visiten Castellar de N’Hug
L’Associació de Veïns de Can Quiseró va organitzar aquest
octubre una excursió a Castellar de N’Hug, en la qual van
participar una quarantena de persones. Els participants van
quedar meravallets amb l’encisadora natura d’aquest municipi,
especialment amb les Fonts del Llobregat. També van gaudir
d’una visita guiada al poble i d’un dinar. L’associació ja pensa
a fer una sortida cada any.

Masquefa ja prepara
la Marató de TV3
El 14 de desembre es farà una nova edició de la Marató
de TV3, que aquest any es dedicarà a les malalties mentals
greus. Un any més, Masquefa vol tornar a participar
en aquesta iniciativa solidària amb l’organització de
diverses activitats. Les entitats i els vilatans i vilatanes
que hi vulguin col·laborar ja poden adreçar-se a l’Àrea
de Serveis Personals de l’Ajuntament (C/ Crehueta, 33).
L’any passat Masquefa va ser el municipi anoienc que va
recaptar més diners per a la marató (3.012 euros).
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Masquefa se sumarà aquest mes al Dia Internacional dels
Drets de l’Infant, que se celebra el 20 de novembre
PROGRAMA D’ACTES
19 de novembre
17,30h. Conta-Contes a la Biblioteca.
20 de novembre
Dia Internacional dels Drets de l’Infant.
De 9,15h a 12h. Xerrada per a famílies:
“Naveguem amb seguretat “ (com els infants poden fer un
bon ús d’internet)
Sala Petita del recinte Rogelio Rojo
17,30h. Jocs i tallers sobre els Drets de l’ Infant.
Sala Polivalent del recinte Rogelio Rojo
Aquest any l’Ajuntament s’ha adherit a la campanya "Els Drets
de l’Infant", Un compromís de grans i petits, de la Diputació de
Barcelona, amb l’objectiu de sensibilitzar i informar sobre els
Drets de l’Infant
La campanya és
una
proposta
metodològica
per conèixer
la Convenció
dels
Drets
de
l’Infant
mitjançant
un
seguit
d’activitats
que implica
a centres
educatius,
entitats,
ajuntament
i
a
Masquefa
en el seu
conjunt. A
les escoles
es realitzaran
activitats de
sensibilització i
reflexió entorn
als drets de l’infant
adreçades
als
alumnes de primària.
L’Ajuntament, amb la
col·laboració de les AMPA dels centres educatius i entitats de la
vila, ha organitzat diverses activitats lúdiques i sensibilitzadores
que s’iniciaran a partir del dimecres 19 i acabaran amb una Gran
Festa dels Drets de l’Infant el dissabte 22.

22 de novembre
GRAN FESTA dels Drets de l’Infant al Recinte Rogelio Rojo.
11h. Jocs Gegants al Pati.
17h.Taller de xapes a la Zona Lliure ( + de 12 anys)
Xocolatada i Grup d’ animació infantil.
20h. Fi de Festa.

El 25 de novembre,
Dia Internacional contra la
violència de gènere
L’Ajuntament de Masquefa també s’adherirà el 25 de
novembre al Dia Internacional contra la violència de
Gènere. Així, es penjarà una pancarta a l’edifici de
l’Àrea de Serveis Personals (la Torre dels Lleons) i es
distribuirà a les dependències municipals i als comerços
un manifest que rebutja la violència masclista i que
reclama que es prenguin les mesures oportunes per
eradicar aquesta autèntica xacra social.

Famílies amb fills discapacitats intercanvien experiències
La Sala Polivalent de la Rogelio Rojo va acollir el 26 d’octubre
una trobada informativa per a famílies amb fills discapacitats. A
la trobada hi van assistir cinc centres especialitzats en l’atenció a
persones amb discapacitat psíquica o física: L’Espiga de Vilafranca,
L’Arc de Sant Martí de Martorell, el Centre de Dia Arian
d’Igualada, Qui té a qui? de Sant Sadurní d’Anoia, i DisPiera.
Durant tot el matí els centres van proporcionar informació
i material divulgatiu als assistents. També es van projectar i
comentar diversos vídeos.A més, es van fer diferents xerrades en
què els centres i els familiars van poder intercanviar experiències.
La trobada, una iniciativa d’una família masquefina, va comptar
amb el suport de l’Ajuntament, que va cedir l’espai i va regalar
un obsequi (un pergamí amb el poema "Nens especials") a les
famílies assistents.

ACTUALITAT
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Quantes llengües es parlen a Masquefa?
En els darrers anys el Grup d’Estudi de Llengües
Amenaçades (GELA) ha desenvolupat un
projecte per esbrinar quantes llengües es
parlen a Catalunya. Partint de la hipòtesi que
a Catalunya es parlen unes 300 llengües, de
moment ha identificat parlants de més de
260 llengües de tot el món. Arran d’aquestes
dades, sorgeixen altres preguntes: és
possible saber a quins llocs de Catalunya es
parlen aquestes llengües? I per saber si és
possible respondre aquesta pregunta hem
demanat la col·laboració de l’Associació de
Comerciants i Serveis de Masquefa.
Volem crear un model que ens permeti arribar
a tots els habitants d’una població a partir
dels establiments públics i de serveis. Hi ha
múltiples situacions que podríem descobrir
amb l’activitat que ara us proposem. A

Masquefa hi viuen persones de 45 països
d’arreu del món. A més, persones que han
nascut aquí poden haver viscut en altres
llocs i haver après la llengua, i d’altres poden
haver après la llengua de la parella.
Durant tres setmanes veureu els cartells de la
campanya pels establiments col·laboradors
i a les dependències de l’Ajuntament. Els
establiments disposaran de butlletes que
haureu d’emplenar amb les dades següents:
nom i cognoms, adreça, telèfon, lloc de
naixement, països on ha residit, llengües que
parla (per ordre de coneixement), llengua
del pare, llengua de la mare i llengua dels fills
(si en té). També hi haurà una pregunta final,
una mena d’endevinalla: Quantes llengües
creus que es parlen a Masquefa? Els que
s’acostin més al resultat tindran premi.

Hi haurà diversos premis. Entre tots els participants
se sortejaran
• 1 val de compra de 30€
• 1 val de compra de 20€
• 5 vals de compra de 10€
Els vals de compra es podran bescanviar en
qualsevol dels establiments adherits a l’activitat.

L’èxit de la Gimcana de les Llengües
L’ONU ha declarat el 2008 Any Internacional de
les Llengües. És un bon pretext per fer alguna
activitat relacionada amb les llengües. A
Masquefa, a més, és un bon motiu per recordar
que l’any 2001, amb motiu de l’Any Europeu
de les Llengües, vam organitzar la Gimcana de
les Llengües. D’aleshores ençà s’han organitzat
gimcanes com la de Masquefa a molts llocs
de Catalunya, a Madrid, Castilla-La Mancha,
Galícia, Euskadi, País Valencià, les Illes i altres llocs.
S’ha fet a escoles, empreses, universitats, pobles,
ciutats i comarques. Hi han participat milers de
persones i tots han seguit el llibre de la Gimcana
de Masquefa com a model. Qualsevol persona
que tingui curiositat per veure la repercussió que
encara té aquella activitat, que busqui “gimcana
de les llengües” en un cercador d’internet i ho
podrà comprovar.
En nom del Grup d’Estudi de Llengües
Amenaçades, us dono les gràcies per endavant
per la vostra col·laboració.

Hi haurà premis especials per als cinc masquefins
més poliglots i per als cinc masquefins que
encertin el resultat de la cerca del nombre de
llengües parlades a Masquefa.
Podran participar a l’activitat totes les persones
que tinguin domicili a Masquefa i siguin majors
d’edat. Totes les butlletes entraran en el sorteig.
Cada persona només hi podrà participar una
vegada.
M. Carme Junyent
Fundació Aurèlia Figueras
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CiU reclama que el tren
sigui més ràpid

Nou vehicle multiusos per
netejar els carrers

El president de CiU, Artur Mas, va fer el trajecte en tren des de
Barcelona fins a Igualada per denunciar la lentitud del carrilet.
Va trigar més d’una hora i quaranta minuts a recórrer 63
quilòmetres. Durant el viatge van anar pujant al tren els alcaldes
i caps de llista de CiU de les poblacions per on passa el tren,
entre aquests el regidor masquefi Enrique Gómez i el president
de Convergència a Masquefa, José Antonio Nuevo. Mas va posar
els Ferrocarrils d’exemple de “feina mal feta” per part del
Govern català i va reclamar millores per augmentar la velocitat
mitjana sense disminuir el nombre de trens en circulació.

L’Ajuntament ha adquirit una nova escombradora multiusos per
a la neteja dels carrers. El nou vehicle serveix per escombrar i
esbaldir carrers. Disposa d’aigua a pressió per eliminar la brutícia
concentrada de vials, parcs i jardins, i també pot absorbir i
netejar els embornals de les clavegueres. A més, se li pot acoplar
una desbrossadora per netejar els marges de les carreteres, les
herbes i fulles de les voreres o els matolls de parcs i jardins. El
nou vehicle també disposa d’una caixa bascular per transportar
i abocar terres o d’altres materials. La caixa s’inclina tant cap als
dos laterals del vehicle com cap al darrere.

Joan Esteve fa donació de
dos quadres a La Baldufa

Masquefa reviu la música
dels 80 amb un festival

El pintor masquefí Joan Esteve ha donat dos quadres a l’Escola
Bressol Municipal La Baldufa: un paisatge de Sant Feliu de
Guíxols i un quatre abstracte, que simula el Sol. Per agrair-li
la donació, l’Ajuntament va organitzar un acte en què l’alcalde,
Xavier Boquete, va felicitar el pintor en nom del Consistori.
La directora de la llar d’infants va recalcar la importància que
els infants es familiaritizin amb l’art de ben petits. El pintor va
recordar els seus inicis artístics, pintant el Cementiri Vell. Esteve
va iniciar l’activitat pictòrica als anys 40. Ha pintat gairebé 400
quadres i ha fet exposicions a diverses ciutats.

El rock i el heavy dels 80 van tornar a sonar amb força a Masquefa
amb el primer festival Cover Fest, que va reunir 300 persones.
La iniciativa, organitzada per la productora Rec Play Music,
va comptar amb les actuacions de nou grups que versionen
formacions dels vuitanta: Tribune, On the Roads, Freak Theatre,
Gran Reserva, Dossier, Duplex, Metall Orient, Ringeling Guitar i
Dj Joan Pijuan. El festival també va denunciar les dificultats dels
grups barcelonins per promocionar-se. Per això va combinar les
actuacions amb cursos de producció musical, d’introducció a
tècniques vocals del rock i de tècnic de guitarra.

ACTUALITAT
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250 NOVES PLACES
D’APARCAMENT
Masquefa tindrà més de 250 noves places
d’aparcament.
Algunes
d’aquestes
places ja han estat creades i d’altres
seran una realitat en els mesos vinents.
Les 250 noves places es distribueixen
en sis zones d’aparcament situades en
punts estratègics de la vila. Alguns dels
aparcaments s’han fet al centre del
municipi, on es concentra bona part dels
comerços, per facilitar la realització de
compres i gestions
Concretament,
s’han
fet
nous
aparcaments al Passatge de la Via, al
carrer Rogelio Rojo, a l’avinguda de
Catalunya i a l’avinguda del Maresme
(on s’estant habilitant dos pàrquings).
A més, l’Ajuntament està fent també ja
una altra zona d’aparcament al carrer
Garbí, que properament entrarà en
funcionament.

Zona blava gratuïta

D’altra banda, per facilitar la realització de compres i gestions
al centre de Masquefa, el Consistori ja va habilitar al carrer
principal (des del carrer Crehueta fins al carrer Major) una
zona blava gratuïta. En aquests aparcamets els conductors
poden estacionar-hi el seu vehicle un màxim d’una hora, ja
que així s’afavoreix la rotació de cotxes. En estacionar-hi
cal deixar en un lloc visible del cotxe un rellotge que es
pot trobar als comerços i a les dependències municipals i
indicar-hi l’hora d’arribada. A més, per facilitar el pas dels
vianants, al carrer principal s’ha eliminat la quinzena de places
d’aparcament que estaven autoritzades damunt la vorera.

MASQUEFA
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L’ESPORT MASQUEFÍ ESTRENA TEMPORADA
Els clubs de Masquefa han iniciat una nova temporada amb il·lusions renovades. A Masquefa Batega
us anirem explicant els objectius que els diferents equips locals s’han fixat aquesta campanya
CLUB PATÍ MASQUEFA

BÀSQUET MASQUEFA

El repte de pujar
encara més amunt

L’objectiu, l’anhelat
ascens de categoria

Després de l’històric ascens de la temporada passada a Primera
Catalana, el Club Patí Masquefa no podia haver començat
millor la lliga a la nova categoria, amb dues victòries en dos
partits. El sènior masquefí, amb un equip més que competitiu,
ha demostrat que
aspira a objectius
més seriosos i
que és capaç de
donar la sorpresa
i
convertir-se
en poc temps
en una entitat
de
Categoria
Nacional.
No només el
primer equip ha iniciat amb bon peu la temporada. Les categories
base de l’entitat (prebenjamí B, prebenjamí A, benjamí, aleví B,
aleví A, infanil, juvenil i júnior) han recollit també excel·lents
resultats en l’arrancada de la competició i lluiten per estar a la
part alta de la classificació.

Amb equips cadet, júnior i el nou sènior en competició,
el Bàsquet Masquefa pretén incorporar les categories base
amb nous conjunts que ja han començat a entrenar-se a les
noves instal·lacions de l’escola CEIP Font del Roure.
L’equip sènior, amb Xavier Herranz al capdavant, ha
protagonitzat un espectacular inici de temporada, en què
no ha perdut cap partit.
El grup ha deixat clar que té suficient qualitat per afrontar
el repte de pujar de categoria per primera vegada després
de molts anys i demostrar, d’aquesta manera, que Masquefa
sempre ha tingut bons jugadors i que si han decidit tornar
a la nostra vila ha estat no només per passar-s’ho bé, sinó
també per formar un equip unit i molt competitiu.

FUTBOL SALA ESPARDENYA
����������� ��������� �������� ���

El campió debuta en
una competició europea
Instal·lat a la màxima categoria catalana, la Divisió d’Honor
Nacional, el Futbol Sala Espardenya ha iniciat la temporada
amb el repte de tornar a ser campions i, com l’any passat,
aconseguir novament una plaça que li doni dret a disputar
una competició europea. Aquesta campanya està marcada pel
compromís europeu (que es disputarà el maig a Bulgària). Els
homes d’Ivan Fraile intentaran portar fins a Masquefa el títol
continental. Amb un equip de gran qualitat, amb 8 integrants
de la selecció catalana de futbol sala, entre categoria absoluta
i S-21, l’Espardenya ha tingut un inici de lliga irregular, amb una
derrota i una victòria.
Aquest any l’entitat incorpora un equip juvenil, amb José
Manuel Cayuela de coordinador i entrenador, que està cridat a
ser el relleu i l’esperit de les noves generacions del futbol sala
masquefí. A més, amb l’Escola de Futbol Sala, pretén fomentar
aquest esport entre els més petits.
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El nou camp de futbol fa un altre pas endavant
L’Ajuntament treu a concurs la primera fase de les obres
L’Ajuntament ha tret a concurs les obres de la primera fase
del nou camp de futbol perquè les empreses interessades a
executar-la puguin presentin les seves propostes. D’aquesta
manera es preveu que en el termini d’un mes començaran els
primers treballs per fer realitat aquest esperat equipament
esportiu. En aquesta primera fase es farà el camp i l’obra civil,
que inclou la urbanització de tot l’entorn. En una fase posterior
es construirà un nou edifici de vestidors.
El projecte preveu la construcció d’un nou camp amb gespa
artificial i amb una nova orientació nord-sud. A més, l’actual
camp de futbol es reconvertirà en dos camps de futbol 7 de
terra per als entrenaments. Per a una segona fase està prevista la
construcció d’un nou edifici de vestidors, de quasi 1.200 metres
quadrats, que inclourà 2 vestidors de grup de 55m2 cadascun, 8
vestidors de grup de 40m2, 3 vestidors per a àrbitres i tècnics
de 12m2 cadascun, 2 serveis per al públic, infermeria, vestíbulrecepció i magatzem per a material, entre d’altres serveis.

Gas a fons fa història

Organitza per primer cop una prova del Campionat de Catalunya d’Autocròs
L’entitat masquefina Gas a fons ha vist com la Federació Catalana
d’Automobilisme reconeixia l’excel·lent tasca que ha dut a terme
en aquests cinc anys concedint-li l’organització, per primera vegada,
d’una prova puntuable del Campionat de Catalunya d’Autocròs.
Aquest és el gran objectiu que s’havia marcat l’entitat des de la
seva fundació l’any 2003.
La prova, l’última del campionat català, es disputarà el 16 de
novembre al renovat circuit de Masquefa, que acollirà pilots d’arreu
de Catalunya. De les 8 a les 9 del matí es faran les verificacions
administratives i tècniques, i a 3/4 de 10 hi haurà el briefing de pilots.
Un quart d’hora més tard començaran les diferents classificatòries.
Disputaran la cursa pilots de les categoires IIB, II, IIA i IV.
Des que va iniciar l’activitat el 2003 Gas a fons ha organitzat
diverses curses de resistència, les quals han estat tot un èxit logístic
i de participació. A més, els dos darrers anys ha organitzat també
el Campionat de Catalunya d’eslàlom. En totes dues ocasions la
federació ha premiat Gas a fons com el millor club organitzador.

Espectacular actuació del masquefí Pere Garrido al 2000 viratges
El pilot masquefí del Moto Club Igualada Pere Garrido va
protagonitzar el 25 d’octubre una espectacular actuació a la
49a edició del Ral·li 2000 viratges, que va transcórrer pel Bages,
l’Anoia i la Segarra. Garrido i el seu copilot, en aquesta ocasió
Xavi Güell, van córrer amb un BMW M3-E30 i van entusiasmar
els assistents amb les seves maniobres. La filosofia de l’equip
no és córrer per registrar un bon temps i arribar primers,
sinó oferir espectacle perquè en gaudeixin els espectadors.

De fet, el pilot masquefí va deixar bocabadats els assistents
amb les seves espectaculars entrades en les corves, derrapant
i de cantó. Un total de 90 vehicles van participar en el 49è
Ral·li 2000 viratges, que consta de quatre trams. En total Pere
Garrido i Xavi Güell van fer més de vuitanta quilòmetres,
alguns ja de nit.
Garrido també va oferir un gran espectacle en la tradicional
Pujada a les Maioles.
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Temps d’autarquia. La fàbrica Rogelio Rojo durant
els primers temps del franquisme
L’activitat a la fàbrica Rogelio Rojo pararà uns dies el 22
de gener de 1939 a causa d’un bombardeig que va engegar
una esquadra d’aviació italiana, que profetitzava la imminent
entrada de les tropes feixistes. Els temps estaven a punt de
canviar. El franquisme, per virtut del seu sistema econòmic,
posarà infinitat de traves a la reconstrucció del teixit industrial
català. Les fortes restriccions energètiques i el règim de
quotes industrial ocasionava una greu mancança de matèries
primeres. Hi havia talls continuats en el subministrament
elèctric i escassejava el metall per fer peces, que quan es
trobava era força car. Les fàbriques catalanes i, en concret la
de Masquefa, hauran de fer de la necessitat virtut i fer front a
la situació amb dosis importants d’enginy.
En primera instància, per combatre la manca d’electricitat a la
Rogelio Rojo es va emprar un alambí per purificar carburant
que donava com a resultat gas-oil, que alhora es feia servir
per fer funcionar un generador que alimentava la maquinària.
També el reciclatge del metall començà a ser rendible uns
anys més tard, primer aixafant bidons vells per disposar de
la llauna i, ja entrats en la dècada dels cinquanta, reutilitzant
les deixalles de les empreses de cadenes de muntatge
d’automòbils com a matèria primera un cop tractada.
En la història de la industrialització catalana aquest període
d’autarquia fou un parèntesi negre d’aclaparant retrocés a
tots els nivells, fet que confirmen l’índex anual de la producció
industrial espanyola (IPI) i els millors estudis comparatius a
escala europea.
L’estancament de postguerra no tindrà parangó a l’Europa
contemporània, on el període de reconstrucció que hauran
de fer aquests països després de la Segona Guerra Mundial
serà molt més ràpid, sobretot a partir de 1948, amb la posada
en pràctica del Pla Marshall. Per contra, si mirem el conjunt de
l’estat espanyol observem que des de l’any 1941 fins al 1945 el
terme mitjà quinquennal de la taxa de creixement del IPI fou
negatiu; i a partir de 1945, tot i que la taxa havia millorat, la
quantia del creixement fou molt menor que el de la immensa
majoria dels països europeus, inclosos els mediterranis. Curt
i ras, l’economia autàrquica era un desastre.
Tot i això el regim de Franco perseverava en la seva
política d’aïllament, tancant fronteres i programant la
retirada d’ambaixadors. Entretant al carrer hi proliferava el
mercat negre conegut com l’estraperlo, el pacte de la fam
i les jornades inacabables en condicions precàries sense la
correcta seguretat ni higiene laboral. Les coses havien de
millorar força, però en un futur que encara era molt llunyà.
Daniel Garcia Giménez
Historiador i coordinador de l’activitat Cafès amb Història
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l’agenda

CENTRE TECNOLÒGIC MASQUEF@ULA
Del 3 al 7: Taller d’iniciació a Windows
Horari: de 9.30h a 11.30h
Del 10 al 14: Taller “Receptes de tardor”
Horari: de 9h a 11h

cursos

Dimecres, 26
SORTIDA AL TEATRE CONDAL
Per veure l’obra El jocs dels idiotes
Inscripcions: fins al 10 de novembre,
a l’Ajuntament
Preu: 20 euros:

Dimarts, 25
DIA MUNDIAL CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Lliurament a les botigues i dependències
municipals d’un manifest per a l’eradicació de la
violència de gènere

Dissabte, 22
GRAN FESTA DELS DRETS DE
L’INFANT
Al Recinte Rogelio Rojo
11h: Jocs Gegants al Pati
17h: Taller de xapes a la Zona Lliure ( + de 12
anys)
Xocolatada i Grup d’ animació infantil.
20h: Fi de Festa

Jocs i tallers sobre els Drets de l’Infant
A les 17.30h
A la Sala Polivalent del Recint Rogelio Rojo

Dijous, 20
DIA UNIVERSAL DRETS DE L’INFANT
Xerrada per a famílies Naveguem amb
seguretat
De 9.15h a 12h
A la Sala Petita del Recinte Rogelio Rojo

CURS DE SARDANES
A càrrec de la Secció Sardanista El Progrés de
Martorell
Dos nivells: iniciació i perfeccionament
Horaris:
Adults: dilluns, de 21.30h a 22.30h
Infants (fins a 12 anys): dilluns, de 20.30h a 21.30h
Preus:
Adults: 20 euros tot el curs
Infants: 15 euros tot el curs
Inscripcions: fins al 8 d’octubre

BALLS DE SALÓ
A càrrec de Fernando Horiuela, professor de
balls de saló i ritmes llatins
Inici: 16 d’octubre
Dijous, de 21.30h a 23h A la Sala Polivalent
Preu: 30 euros per parella al mes
Inscripcions:Torre dels Lleons
(carrer Crehueta,33)
(93 772 78 36)

Del 17 al 24 (Excepte el 20): “Un dia de la meva
vida”
Taller Dia Internacional Contra la Violència de
Gènere
Horari: de 9.15h a 11.15h
Dia 25: Exposició Dia Internacional contra la
Violència de Gènere
Horari: de 9h a 12 h (Sala Petita de la Rogelio
Rojo)
Dies 27 i 28: Taller “Manteniment domèstic de
l’ordinador”
Horari: 9.15h a 11.15h
Tutories per resoldre dubtes:
cada divendres d’11.30h a 13h
(cal demanar hora al telf. 93 772 58 23)
Cada dilluns de novembre i desembre:
“Dilluns Tecnològic”
Els tallers no tenen cap cost per l’alumnat
estan subvencionats per l’Ajuntament de
Masquefa

Inscripcions a l’Alzinar o al 93 772 68 61

TAEKWONDO
Dimarts i dijous
Classes infantils: de 18.15h a 19.10h
Classes d’adults: de 20.15h a 21.15h

DIBUIX MANGA
Divendres, de 18h a 20h

DANSA JAZZ
Dansa i Expressió corporal
Per a totes les edats

BODY FORM SUAU
Dimarts i dijous, de 10.15h a 11.15h

BODY FORM
Gimnàstica de manteniment
Dimarts i dijous
De 9.15h a 13.15h o de 19.15h a 20.15h

ANGLÈS
De 9 a 12 anys- Dimecres, de 18h a 19h
De 13 a 16 anys - Dilluns, de 18h a 19h
Dimecres, de 17h a 18h
Adults - Dilluns i dimecres
Inicial: de 19h a 20h
Pre-intermediate: de 20h a 21h
Intermediate: de 21h a 22h

cursos de l’Alzinar

CURS D’AUTOMAQUILLATGE
Nadal, Cap d’Any i hivern
Divendres, 28 de novembre
De les 19h a les 21h, a la Sala Petita
Inscripcions: fins al 7 de novembre a l’Àrea de
Serveis Personals. Preu: 8€ (material inclòs)

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

Si vols aprendre i te’ns inquietuds ...Si vols passar una bona estona ...Si vols conèixer gent ...
Si tens temps lliure... L’ASSOCIACIÓ DE DONES DE MASQUEFA organitzem: GIMNÀSTICA – BALL – MANUALITAT – PILATES – IOGA
–EXCURSIONS. Més informació: Araceli (665647251) i Lídia (659942611)

Dimecres, 19
CONTACONTES
A les 17.30h, a la Biblioteca

Diumenge, 9
BALL POPULAR
Amb el Duo Dia i Nit
Gratuït
A les 18h, a la Sala Polivalent

Dijous, 6
TEATRE DE JOVES
Amb Grup Teatracció
A les 10h, a la Rogelio Rojo

Cine-forum
Paradise now
(Hany Abu-Assad, Palestina 2005)

3a sessió
29 de novembre, a les 17h
A la biblioteca

2a sessió
15 de novembre, a les 17h
A la biblioteca
Xerrada debat
La qüestió palestina. Una visió històrica.

1a sessió
8 de novembre, a les 17h
A la biblioteca
Xerrada debat
Pobresa, marginació i modernitat a la Índia
contemporània.

Conflictes contemporanis

Dissabtes, 8, 15, 29
CAFÈS AMB HISTÒRIA

cultura i festes

esports
CLUB PETANCA MASQUEFA
Dissabtes a les 17.30
Campionat obert de petanca
CLUB PATÍ MASQUEFA
01/novembre – 12h
Grup J Infantil
CP MASQUEFA – PHC SANT CUGAT A
01/novembre – 13h
Grup B Juvenil
CP MASQUEFA – REUS DEPORTIU B
01/novembre – 16.15h
Grup H Junior
CP MASQUEFA – CP CALAFELL ORTOLL I FILLS
07/novembre – 21.45h
Grup A Sènior Primera Catalana
CP MASQUEFA – CP SITGES

02/novembre – 10h
Grup 21 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
LA GRANADA CF A

FUTBOL

22/novembre – 10h
Grup G Prebenjamí A
CP MASQUEFA – HF ST JOSEP ST SADURNI A

01/novembre – 10.15h
Grup 25 Aleví
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – RIUDEBITLLES CD A

22/novembre – 9h
Grup H Prebenjami B
CP MASQUEFA – FC MARTINENC B

22/novembre – 11h
Grup E Benjamí
CP MASQUEFA – CAPELLADES HC B

01/novembre – 12h
Grup 21 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – FUNDACIO ESP. AT.
VILAFRANCA A

23/novembre – 10h
Grup 23 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – RIUDEBITLLES CD A

22/novembre – 12h
Grup 21 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – SANTA COLOMA QUERALT UE B

16/novembre – 12h
Grup 2 Segona Feminí
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – MONTORNES NORTE CD A

15/novembre – 12h
Grup 1 Benjamí 7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – CUBELLES CF A

15/novembre – 10.15h
Grup 25 Aleví
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – VILANOVA CAMI CF B

15/novembre – 10h
Grup 21 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – ESCOLA F. CP ST RAMON
VILAFRANCA A

09/novembre – 10h
Grup 23 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – FÀTIMA FC A

08/novembre- 18h
Grup 26 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – VILANOVA CAMI CF A

08/novembre – 12h
Grup 21 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – VILANOVA CAMÍ CF A

02/novembre – 12h
Grup 2 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – LOURDES UD A

22/novembre – 13h
Grup B Juvenil
CP MASQUEFA – CE CORNELLÀ B
22/novembre – 16.15h
Grup H Júnior
CP MASQUEFA – CP RIUDOMS
29/novembre – 12h
Grup H Aleví
CP MASQUEFA – CAMBRILS CH B
29/novembre – 13h
Grup P Aleví
CP MASQUEFA – CE VENDRELL B

01/novembre – 17.30h
Grup 3 Seniors Campionat de Catalunya B Masculí
EEM MASQUEFA – CB GAVÀ B

EEM BÀSQUET MASQUEFA

08/novembre – 10h
Grup G Prebenjamí A
CP MASQUEFA – PENYA BARCELONISTA MARTORELL

01/novembre – 19h
Grup 03 Júnior Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – JOVENTUT ST VICENÇ

08/novembre – 9h
Grup H Prebenjami B
CP MASQUEFA – C OLESA PATI B

08/novembre – 11h
Grup E Benjamí
CP MASQUEFA – SCALEXTRIC FC MARTINENC A

08/novembre – 16h
Grup 13 Cadet Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – BASQUET EC PIERA

22/novembre – 16h
Grup 13 Cadet Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – CB MARTORELL - SOLVIN B

08/novembre – 12h
Grup H Aleví
CP MASQUEFA – PHC SANT CUGAT A

15/novembre – 12h
Grup H Aleví
CP MASQUEFA – SFERIC TERRASSA B

22/novembre – 17.30h
Grup 3 Seniors Campionat de Catalunya B Masculí
EEM MASQUEFA – AMAT 3 - C.B. LA MERCE

08/novembre – 19h
Grup 03 Júnior Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – BC ST JOAN DESPÍ B

15/novembre – 13h
Grup P Aleví
CP MASQUEFA – CP SANT RAMON A VILAFRANCA

22/novembre – 19h
Grup 03 Júnior Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – BASQUET SAMA B

08/novembre – 13h
Grup P Aleví
CP MASQUEFA – HC SENTMENAT

21/novembre – 21.45h
Grup A Sènior Primera Catalana
CP MASQUEFA – CONCOM HC MONTBUI

29/novembre – 12h
Grup 1 Benjamí 7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – SANTBOIA FC B

08/novembre - 18h
Grup 26 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – LA POBLA CLARAMUNT CF A

30/novembre – 12h
Grup 2 Segona Feminí
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – STA EULÀLIA RONÇANA CF A

ESPARDENYA MASQUEFA FS

02/novembre – 13h
Grup 5 Juvenil Tercera Divisió
ESPARDENYA MASQUEFA FS A – VACARISSES CE A

08/novembre – 18.30h
Divisió d’Honor Nacional
ESPARDENYA MASQUEFA – UE GUARDIOLA

16/novembre – 13h
Grup 5 Juvenil Tercera Divisió
ESPARDENYA MASQUEFA FS A – COLLBATÓ CE A

22/novembre – 18.30h
Divisió d’Honor Nacional
ESPARDENYA MASQUEFA – JE MORA LA NOVA

23/novembre – 13h
Grup 5 Juvenil Tercera Divisió
ESPARDENYA MASQUEFA FS A– L’ESQUITX FS ASSOC.ESPOR.A

CLUB CICLISTA MASQUEFA

02/novembre – 08.30h – 68 Km
(Piera, Capellades, La Font del Bosc,
Sant Quintí de Mediona,
Sant Pere de Riudebitlles, Sant Sadurní d’Anoia,
Gelida, Sant Llorenç d’Hortons i Masquefa)

09/novembre – 08.30h – 62 Km
(Martorell, Cruïlla Castellbisbal, Castellbisbal, Can Colomé,
Polígon Industrial Sant Vicenç, Sant Andreu de la Barca,
Martorell i Masquefa)

CLUB DE TIR ESPORTIU

16/novembre – 9.30h
CARABINA PNEUMÀTICA

23/novembre – 9.30h
PISTOLA 9 mm

30/novembre – 9.30h
XVI TIRADA C. SEGURETAT – TIR OLÍMPIC

GAS A FONS

I Campionat de Catalunya d’Autocross
16 de novembre de 2008

MASQUEFA

batega

19

UN XIC D’HISTÒRIA
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del
divendres 14 de gener de 1938 publicà una Resolució
del Conseller de Governació i Assistència Social,
Antoni Mª. Sbert, que, en extracte, diu:
“Atès que l’Ajuntament de Masquefa ha presentat la
dimissió total dels seus càrrecs, sense que les respectives
organitzacions hagin fet la designació de llurs substituts
i
Atès que per tal que no quedin abandonades les
funcions de govern i administració del poble de referència,
procedeix, d’acord amb el que preveu l’article 6è del
Decret d’aquesta Conselleria del 8 d’octubre darrer, el
nomenament d’un Comissari municipal……….
He resolt:
És nomenat Comissari municipal del Municipi
de Masquefa Ricard García i Pastor, funcionari de la
Generalitat, el qual, d’acord amb l’art. 6è del Decret del 8
d’octubre darrer, assumirà totes les funcions reservades
a l’Alcalde i a l’Ajuntament i podrà requerir, en cas
necessari, l’ajut de totes les autoritats per a portar a cap
la comesa que se li confia.
Barcelona, 13 de gener del 1938………”
Per entendre aquesta resolució hem de tenir
en compte les molt especials circumstàncies que
concorrien en el moment, la Guerra Civil 1936-1939,
que, creiem, impossibilitava la realització d’eleccions
i que imposava un estat d’excepció, així com també
que, des de la mateixa Generalitat, ja s’havien
dictat Decrets d’organització dels Ajuntaments de
Catalunya.
Així, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
d’11 d’octubre de 1936, publicà al respecte, dues
importants resolucions:
-Un Decret de la Presidència de la Generalitat, pel
que quedaven dissolts a tot Catalunya els Comitès
Locals, “qualsevol que sigui el nom o denominació
que ostentin, així com tots aquells altres organismes

de caràcter local que haguessin anat sorgint arran del
moviment subversiu amb finalitats culturals, econòmiques
i de qualsevol altre mena”. La resistència a dissoldre’s
serà considerada com a acte facciós i els seus autors
lliurats als Tribunals de Justícia Popular.
-Un Decret que disposa que “Els Ajuntaments
acomodaran el nombre de llurs components a les
exigències de la representació dels partits polítics i
organitzacions sindicals en la mateixa proporció que
integren el Consell de la Generalitat de Catalunya……”
Però, novament, les circumstàncies s’imposen.Així,
el 8 d’octubre de 1937, per Decret de la Presidència
de la Generalitat, que publicà el Diari Oficial de
10 d’octubre de 1937, es disposa explícitament
que no poden ser membres dels Ajuntaments els
representants del Partit Obrer d’Unificació Marxista
(POUM) o “haver participat en el moviment de maig
d’enguany”, es a dir, “els fets de maig de 1937”.
També disposa aquest Decret que el Partit
Socialista Unificat de Catalunya designarà igual
nombre de regidors que Esquerra Republicana de
Catalunya i la Confederació Nacional del Treball.
Amb aquest treball volem fer palès que Ricard
Garcia i Pastor, funcionari de la Generalitat de
Catalunya, passa a formar part ja de la història de
Masquefa i les circumstàncies excepcionals per les
que passava el país.
No n’extrauré cap mena de conclusió pretesament
històrica del que són fets indiscutibles i contrastables.
Em limito a donar-los a conèixer perquè considero
que tenim el deure de conèixer la nostra història, les
nostres arrels, ja que difícilment podem construir el
futur si no som capaços d’entendre el passat, superarlo i intentar millorar cada dia que passa.

Olga Garriga i Santallucia
@teneu Universitari-UOC

núm.

TEIXIT ASSOCIATIU

9

NOM: Associació del Grup de Voluntaris de
Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 2004
CATEGORIA: Solidaritat i voluntariat
FINALITAT PRINCIPAL: Treballar amb la
gent més necessitada
ALTRES ACTIVITATS: Lliurament
d’aliments a persones necessitades i que són
derivades a l’entitat pels Serveis Socials de
l’Ajuntament de Masquefa, els quals en fan la
corresponent valoració. El Grup de Voluntaris
també es dedica al teciclatge i venta, a preu
simbòlic, de roba de segona mà.
INTEGRANTS: 8

Adreça: C/ Major, 83
(antics locals del jutjat de pau)
Tel.: 93 772 78 36
e-mail: agvmasquefa@gmail.com

L’Associació del Grup de Voluntaris:
un cop de mà als altres

L’Associació del Grup de Voluntaris de Masquefa va néixer l’any 2004. El Consell Municipal de Participació i
Convivència havia detectat la necessitat de potenciar el voluntariat a Masquefa, i un grup de cinc persones
no va dubtar a començar a treballar en un projecte amb cor: ajudar els masquefins i masquefines amb més
dificultats. Aquesta ajuda va abarcar inicialment un camp molt ampli. Així, el Grup de Voluntaris feia classes
de reforç escolar per a nens i nenes amb problemàtiques concretes (sempre derivats per l’educadora
social), oferia acompanyament a la gent gran, lliurava aliments a les persones amb més necessitats (derivades
pels Serveis Socials de l’Ajuntament, que en fan la corresponent valoració) i reciclava i venia a preu simbòlic
roba de segona mà. Avui, quatre anys després, l’entitat manté aquest mateix esperit solidari, tot i que ha
concentrat la seva activitat en el lliurament d’aliments i el reciclatge i venda de roba de segona mà. No
obstant això, l’entitat no descarta en el futur tornar a ampliar el seu camp d’actuació. De fet, l’associació
resta oberta a totes aquelles persones que tinguin idees, capacitats i ganes de treballar per als altres.
Actualment el Grup de Voluntaris l’integren vuit persones.: homes i dones, joves i no tant joves. La solidaritat
no entén de sexe ni d’edat. Però la tasca de l’entitat no es concentra només a mans d’aquestes vuit persones.
De fet, res del que fan no seria possible sense la generosa col·laboració de nombrosos masquefins i
masquefines. I és que el Grup de Voluntaris lliura els aliments que els vilatans deixen a la parròquia o els
porten al seu local social (acaben d’estrenar unes noves dependències al C/Major, 83, l’espai que fins ara
ocupava el jutjat de pau). L’entitat també rep excedents d’aliments de la Unió Europea, mitjançant el Banc
d’Aliments. També són molts els masquefins i masquefines que els porten roba de segona mà. Per motius
d’espai, l’entitat demana que se’ls porti preferentment roba i calçat en bon estat, que sigui de la temporada,
i sobretot per a infants i joves.També els és d’utilitat la roba de treball d’home.
Les persones que vulguin donar un cop de mà al Grup de Voluntaris els poden portar aliments o roba de
segona mà els dilluns, de 2/4 de 6 a les 7 de la tarda. La causa bé s’ho mereix.

L’associació resta oberta a totes aquelles persones que tinguin
idees, capacitats i ganes de treballar per a les persones amb
més dificultats, l’autèntica raó de ser del grup

