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Ja pots fer-te el DNI electrònic a Masquefa!
Els vilatans i vilatanes ja poden fer-se el nou
DNI electrònic sense moure’s de Masquefa.
El dia 2 de febrer una unitat mòbil de la
Policia Nacional serà a l’Ajuntament per
expedir el nou DNIe a les persones que
hagin de renovar-lo o n’hagin de modificar
dades. Es tracta d’un tràmit ràpid i senzill.
Tres dies després, el 5 de febrer, la Policia
Nacional tornarà a ser a la vila per fer el
lliurament del nou DNIe. Les persones
interessades hauran de demanar cita prèvia a l’Ajuntament a partir del dia 26 de gener.
Cal trucar al 93 772 50 30 (de les 9h a les 14h). El DNI electrònic inclou les mateixes
dades d’identificació personal que l’antic document, juntament amb un xip electrònic
que conté les dades personals i la fotografia del titular, així com la imatge digitalitzada
de la firma manuscrita i el patró de la impressió dactilar. També incorpora els certificats
electrònics d’autenticitat i firma electrònica. Al rebre el nou DNIe, cada titular obté una
clau personal d’accés (PIN), similar a la de les targetes de crèdit, necessària per a l’ús dels
certificats electrònics inclosos en el DNIe. Amb el DNI electrònic es poden fer tràmits
quotidians des de qualsevol lloc del món i en qualsevol moment a través d’internet i de
manera senzilla, còmode, ràpida i segura; sense que requereixi de la presència física.

Joguines
segures, joguines
responsables
A l’hora de comprar joguines:
Penseu que han de servir per
•
divertir els petits
Tingueu en compte l’edat i la
•
maduresa de l’infant
Valoreu els aspectes educatius dels jocs
•
Eviteu la distinció sexista i la
•
incitació a la violència
Llegiu les etiquetes, les regles i les
•
instruccions del joc
La marca CE indica que la
•
joguina compleix les exigències
de seguretat contingudes en les
normes comunitàries
Si esteu interessats en un videojoc:
Trieu el més adequat a l’edat,
•
personalitat i sensibilitat de la
persona usuària, especialment si és
menor d’edat
La classificació del joc ha d’aparèixer
•
en la part frontal i en la part del
darrere del videojoc. Fa referència
a l’adequació del contingut visual,
però mai al grau de dificultat o a les
habilitats que requereix.
oop
Per a més informació: www.joguinasegura.c

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 14. la pàgina web municipal i el
correu electrònic ciutadà.
2. La pàgina web informarà amb
el màxim de detall possible dels
projectes d’importància per al
municipi. Igualment es podran fer
consultes i realitzar els tràmits
administratius
mitjançant
els
procediments que en el seu
moment s’acordin. S’impulsarà
a la pàgina web un espai on es
puguin presentar idees, opinions,
suggeriments, fòrums de debat
sobre temes d’interès municipal i
similars.
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telèfons d’interès
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
ESCOLA BRESSOL
93 772 50 24
DE LA BEGUDA
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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ACTUALITAT

Dissabte, 20 de desembre
CAGA TIÓ
Per a nens i nenes de fins a 8 anys
17h. Sala Polivalent de la Rogelio Rojo
Associació de Comerciants i Serveis de
Masquefa
Dimarts, 23 i 30 de desembre
TALLERS DE MÀGIA
23 de desembre per a nens i nenes de 6 a
10 anys
30 de desembre per a nens i nenes de 10
a 14 anys
17.30h, a la biblioteca

Masquefa s’ha tret del barret, i mai millor dit, un Nadal de màgia. I és
que aquesta art oculta, capaç de fer-nos creure que les coses poden
aparèixer i desaparèixer sense més, serà protagonista destacada de
l’agenda nadalenca que han organitzat l’Ajuntament i les entitats. Amb el
Nadal de màgia es dóna continuïtat a l’experiència iniciada l’any passat,
quan es va celebrar el primer Nadal temàtic. En aquella ocasió va ser una
altra màgia, la del circ, la que va fer il·lusionar grans i petits

Divendres, 26 de desembre
CONCERT DE NADAL
(amb la Coral l’Alzinar)
18.30h, parròquia de Sant Pere

El Nadal de màgia comptarà amb un convidat de luxe, el televisiu Mag Lari, que el
diumenge 28 de desembre s’enfilarà a l’escenari de la Sala Polivalent per posar en
escena l’espectacle “Gran Màgiacadabra”. A més, els dimarts 23 i 30 de desembre els
infants podran aprendre trucs i jocs de mans en els tallers de màgia que es faran a la
Biblioteca Municipal. El dia 23 es faran tallers adreçats a infants d’entre 6 i 10 anys, i el
dia 30 a nens i nenes de 10 a 14.

Diumenge, 28 de desembre
De 10.30h a 14h, al poliesportiu
INFLABLES
BRAU MECÀNIC
Wii I SIMULADORS
ESPAI DE JOC DE 0 A 3 ANYS
ESPAI DE JOC PER A PARES I MARES

Els Reis arribaran volant

A les 17h, a la Sala Polivalent
ESPECTACLE ‘GRAN MÀGIACADABRA’
(amb el Mag Lari)
· Les portes s'obriran a les 16h i l'espectacle
començarà puntual a les 17h
· Sala amb aforament limitat

A més d’aquestes activitats, l’agenda de Nadal incorpora les celebracions tradicionals,
com ara la recollida de cartes als Reis amb el Patge Viu Viu, el concert de Sant Esteve,
a càrrec de la Coral l’Alzinar, el Cap d’Any, amb una gran festa a la Sala Polivalent
organitzada pel Futbol Sala Espardenya, o la màgica nit del Reis Mags d’Orient, quan
Melcior, Gaspar i Baltasar tornaran a recórrer els carrers de Masquefa i La Beguda per
portar els esperats regals als més petits de casa nostra. Aquest any el Reis d’Orient
protagonitzaran una espectacular arribada en helicòpter.
L’agenda festiva no oblida tampoc d’altres activitats com el parc de Nadal. Durant tot
el matí del 28 de desembre els infants podran gaudir d’inflables. A més, aquest any es
reforcen les propostes per als joves, amb la incorporació d’un brau mecànic i d’una wi
i dos simuladors. L’Associació de Comerciants i Serveis de Masquefa torna a sumar-se
a la celebració amb l’organització d’un cagatió, el dia 20 de desembre.

Dissabte 27 de desembre
PESSEBRE VIVENT
De 18h a 20h, Entrada a la plaça de
l'Anoia-C/Escorxador
Donatiu dels adults: 2 euros
Organitza:AMPA del CEIP Font del Roure

A les 18h, a la Sala Polivalent
RECOLLIDA DE CARTES ALS REIS
(AMB EL PATGE VIU-VIU)
Dimecres, 31 de desembre
FESTA DE CAP D’ANY
A la Sala Polivalent
Futbol Sala Espardenya
Dissabte, 3 de gener
TEATRE INFANTIL
‘HISTÒRIES DE PIRATES’
(amb Pami Pamki clown)
18h, Sala l’Aglà
Alzinar, Societat Recreativa i Cultural
Dilluns, 5 de gener
MAJESTUOSA CAVALCADA
DELS REIS MAGS D’ORIENT
17.30h: arribada amb helicòpter al pati del
CEIP Font del Roure
20h: arribada a La Beguda pel carrer de La
Font
Dilluns, 5 de gener (a La Beguda)
ESPECTACLE INFANTIL
‘TOTHOM A BALLAR’
(amb Toni Vives) - 18.30h, al local social
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GRÀCIES
MASQUEFA !
El‘Cap de setmana solidari’ organitzat
per l’Ajuntament i les entitats va
obtenir una generosa resposta
per part dels vilatans i vilatanes.
Una vegada més els masquefins i
masquefines van demostrar la seva
cara més solidària i van implicar-se
activament en les dues maratons
organizades el dissabte 13 de
desembre i el diumenge 14. La
primera Marató de Donació de
Sang va rebre fins a 185 donacions.
Se superava així, i de lluny, el repte
de les 150 donacions que s’havien
fixat els organitzadors. La Marató de
TV3 va batre també les previsions
més optimistes. Es van recollir 3.445
euros.A tots els participants, i també
a totes les entitats i particulars que
ho van fer possible, moltes gràcies!
‘Posa el braç’. Això era el que els
organitzadors de la primera Marató de
Donació de Sang –el Banc de Sang i Teixits,
l’Ajuntament i l’escola CEIP El Turódemanaven als masquefins i masquefines
el dissabte 13 de desembre. I de veritat
que li van posar. Fins a 201 persones van
passar per les instal·lacions de l’escola El
Turó per donar 450 ml de sang cadascuna.
Finalment van ser 185 les persones que
en van acabar donant, ja que algunes no
van poder per motius mèdics. Del total
de 185 participants, 40 donaven sang per
primera vegada.
Des de les 10 del matí i fins a les 10 de
la nit, l’escola El Turó, on es va instal·lar el
personal mèdic i d’infermeria, va ser un
degoteig constant de persones que volien
donar sang. Moltes ho van fer a títol
personal; d’altres animades per les entitats
a les quals representaven. L’Associació de
Mares i Pares de l’escola Font del Roure

va ser la qui va aconseguir mobilitzar més
donants, fet que li va valer la distinció
honorífica d’Entitat amb més sang.
Per facilitar la realització d’aquest gest
solidari, l’Ajuntament va habilitar un espai
lúdic on els nens i nenes van poder jugar
mentre els seus familiars donaven sang.
També es van sortejar entre els donants
5 pacs de 2 entrades per anar al teatre,
i joguines per als infants que van usar
l’espai lúdic. A la tarda una cercavila del
gegants de La Beguda i una xocolatada
popular van animar a la participació.
L’endemà, diumenge, un altre lema
(‘Masquefa també suma +’) convidada
tothom a implicar-se amb la Marató de
TV3, que aquest any va recollir fons per
a la lluita contra les malalties mentals
greus. El repte no semblava fàcil: superar
els 3.012 euros que s’havien recaptat
l’any anterior, la quantitat més alta de tot
l’Anoia. Però Masquefa tampoc no va fallar.
El marcador electrònic del poliesportiu
registrava al final de la marató la xifra
de 3.445 euros. Cada vilatà i vilatana
havia de fer un donatiu d’un euro com
a mínim per participar en les diverses
activitats organitzades per l’Ajuntament
i les entitats. La jornada va ser una gran
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Extraordinària resposta
vilatana al cap de setmana
solidari: la primera Marató de
Donació de Sang va registrar
185 donants, i la Marató de
TV3 va recaptar 3.445 euros

festa popular, amb partits de futbol, una
exhibició del futbol sala infantil, una cursa
popular, portes obertes de tennis taula,
una batukada i una exhibició de twirling
i majorettes. També hi va haver l’actuació
de la banda de música de Can Parellada,
una competició de tir al plat, partits
d’hoquei, una exhibició de patinatge
artístic, una exhibició de tennis taula, un
partit de lliga del Futbol Sala Espardenya,
una exhibició de dansa jazz i la venda de
punts de llibre.
Al final de la jornada es va muntar
damunt la pista del poliesportiu el mural
que els vilatans i vilatanes havien pogut
omplir amb monedes ja des d’alguns dies
abans de la marató. A més, el Club Patí va
donar a la marató la recaptació del bar
del poliesportiu, els gegants van recollir
diners en passejades pel poble i l’AMPA
del Font del Roure va fer una fira de Santa
Llúcia. També es van recollir fons en les
guardioles instal·lades en comerços.
L’equip de govern vol donar les gràcies a
totes aquelles entitats, vilatans i vilatanes
i treballadors de l’Ajuntament que van
col·laborar durant tot el cap de setmana,
voluntàriament, per fer realitat els reptes
de les maratons.
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Trenta famílies ja s'han acollit a la campanya de
vacunacions contra el virus del papiloma humà
TV3, Catalunya Ràdio, Com Ràdio i els mitjans
comarcals s’han fet ressò de la pionera
iniciativa impulsada per l’Ajuntament
La pionera campanya de l’Ajuntament per vacunar les nenes de
12 a 15 anys contra el virus del papiloma humà està rebent una
excel·lent resposta. Una trentena de famílies han passat ja per
l’Ajuntament per recollir els tiquets per comprar la primera dosi
d’aquesta vacuna a la farmàcia. L’Ajuntament de Masquefa és el
primer de tot Catalunya que paga la meitat d’aquesta vacuna a
les nenes de 12 a 15 anys. Aquestes nenes queden excloses del
programa de salut de la Generalitat, que vacuna només les que
fan 6è de primària, és a dir, les que tenen 11 anys. La vacuna, que
consta de 3 dosis, costa en total 465 euros i l’Ajuntament en
paga 232,5. El virus del papiloma humà és el principal causant del
càncer de coll d’úter, que pot afectar qualsevol dona al llarg de la
seva vida.
Les tres dosis de la vacuna, que s’administra al consultori mèdic,
s’han de repartir en un període de sis mesos. Les famílies amb
nenes d’entre 12 i 15 anys han de recollir un tiquet a l’Ajuntament.

Cal que portin el DNI de la nena. Els tiquets per a la primera dosi
es poden recollir fins al 31 de desembre del 2009.
La iniciativa ha obtingut un extraordinari ressò mediàtic. Mitjans
de la comarca, com ara La Veu de l’Anoia, el Regió7 i el Diari
d’Igualada, s’han interessat per la notícia. També mitjans d’àmbit
nacional com el diari El Punt, Catalunya Ràdio, Com Ràdio o TV3.

Emotiu homenatge al caporal de la policia Joan Circuns
L’Ajuntament va retre un emotiu homenatge al caporal de la Policia
Local Joan Circuns per agrair-li els seus 25 anys de dedicació a
aquest cos. Circuns va estar acompanyat dels seus familiars, dels
companys de feina i d’altres policies, dels regidors i de nombrosos
treballadors del Consistori i vilatans.
L’alcalde, Xavier Boquete, va manifestar que l’Ajuntament “està
orgullós” de la seva tasca.A més, va recordar que Circuns va entrar
d’agent a la policia i que avui ocupa càrrecs de responsabilitat,
fet que demostra “que la gent de casa pot formar-se per ocupar
aquests llocs”.
Visiblement emocionat, el caporal de la Policia Local va agrair a
la seva família “el suport” que li han donat. D’una banda, als seus
pares, “per aportar-me el material genètic per poder fer aquesta
feina i ensenyar-me a fer-la amb il·lusió i constància”. I, d’altra
banda, a la seva dona, la seva filla i el seu fill, “que han hagut de
fer molts sacrificis per la meva professió”. El sargent de la policia,

Josep Maria López, va dir que Circuns “és un exemple per a les
noves generacions de policies”. El caporal va rebre de mans de
l’alcalde una placa commemorativa i una gratificació econòmica.

Identificats els brètols que van destrossar mobiliari urbà
La Policia Local ha identificat tres joves com els autors de les bretolades que van ocórrer al carrer Major la matinada del 8 de
novembre. Als tres joves se’ls ha imputat un delicte de danys en mobiliari urbà . Els brètols van destrossar diverses jardineres del
carrer i les van escampar per la via pública, a més de provocar danys a l’exterior de l’oficina de la Caixa. Els tres joves imputats
són de Masquefa i responen a les inicials V.A.V (de 23 anys), M.M.C (de 26) i J.S.L (de 21). Al primer se’l considera l’autor principal
del delictes i als altres dos els col·laboradors. Després que es produissin aquests danys la Policia Local va iniciar una investigació
que va culminar amb la identificació d’aquests tres joves. Els fets imputats han passat a disposició judicial del jutjat en funcions de
guàrdia de Martorell. La policia també ha identificat els brètols que el 12 de desembre van fer pintades en el mobiliari urbà del parc
de darrere de l'església. Es tracta de sis menors d'entre 14 i 16 anys, tots ells veïns de Piera. La policia ha obert diligències per un
delicte de deslluir béns immobles i aquestes han passat a disposició judicial de la Fiscalia de Menors
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L’IBI es tornarà a apujar només l’IPC el 2009
Les ordenances fiscals augmentaran l’any que ve en un 3,8%
El 2009 es millorarà la recollida d’escombraries amb un nou i modern sistema
Les ordenances fiscals per a l’any 2009 s’apujaran un 3,8%, tot i
que algunes ni tan sols arribaran a aquest percentatge. Aquesta
xifra correspon a l’increment interanual de l’Índex de Preus
de Consum (IPC) de setembre del 2007 a setembre del 2008,
moment en què es van elaborar les ordenances. Per segon any
consecutiu, l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) s’apuja només
l’IPC i experimenta així un increment del 3,8%.Aquest era un dels
compromisos electorals de CiU. De fet, l’any passat l’equip de
govern ja ho va posar en pràctica i va apujar l’Impost sobre Béns
Immobles només l’IPC. En canvi, en els set anys anteriors aquest
impost havia anat augmentant en més d’un 10% cada exercici.
D’altres taxes com l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
s’apujaran l’1% aquest 2009.
D’altra banda, la taxa de recollida d’escombraries passarà dels 86
euros anuals que les famílies del centre urbà de Masquefa han pagat
aquest 2008 a 120 euros anuals. L’augment obeeix a l’increment
que ha experimentat aquest servei, ja que aquest any s’ha posat
en marxa una nova recollida, la de la fracció orgànica, al centre
urbà. Feia anys –des que va superar el llindar dels 5.000 habitantsque Masquefa estava obligada per llei a prestar aquest servei.
Durant aquest any 2008 l’Ajuntament s’ha fet càrrec íntegrament

del cost de la recollida de la fracció orgànica, que no ha repercutit
en els vilatans. A partir d’aquest 2009 els veïns i veïnes del centre
urbà el finançaran en part. L’Ajuntament continuarà finançant part
de la recollida de la fracció orgànica amb els diners que rep de
l’abocador dels Hostalets en compensació per les molèsties que
aquest ocasiona. A les urbanitzacions, on no es recull encara la
fracció orgànica, l’increment és de 86 a 90 euros per habitatge.
A més, aquest 2009 es canviarà totalment el servei de recollida
d’escombraries al centre urbà, i es posarà en marxa un nou i
modern sistema que unificarà la recollida de tots els residus
(sòlids urbans, paper, cartró i vidre, i fracció orgànica). S’intal·laran
nous contenidors al centre urbà, alguns dels quals se soterraran
per evitar olors i molèsties.

Més d’un milió de l’estat per generar ocupació
L’Ajuntament rebrà 1.371.128 euros del govern central per invertir en obres al municipi. Aquesta subvenció forma part de
l’ajuda extraordinària que el govern de Madrid ha aprovat destinar als ajuntaments de tot l’estat com a mesura per fomentar
la creació de llocs de treball. En total l’estat destinarà 8.000 milions d’euros als ajuntaments amb l’objectiu que ajudin a
finançar projectes i obres municipals de nova planificació i d’execució immediata. Amb aquesta acció es vol crear nous llocs
de treball, ja que el personal que es contracti haurà d’estar a l’atur.

Calendari fiscal del 2009
Dates de pagament

Concepte que recapta l’ORGT per a l’Ajuntament de Masquefa

02-02-2009
02-02-2009 a 02-04-2009
04-05-2009
01-06-2009

*IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA- 1ª FRACCIO DOMICILIAT
*IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA- NO DOMICILIAT
*IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA- 2ª FRACCIO DOMICILIAT
*IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS-1ª FRACCIÓ DOMICILIAT
*IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS- NO DOMICILIAT
*TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES- 1R SEMESTRE
*TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES COMERCIALS- 1R SEMESTRE
*TAXA PER MANTENIMENT CEMENTIRI MUNICIPAL
*TAXA PER INSPECCIÓ
*TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS
*IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS-2ª FRACCIÓ DOMICILIAT
*IMPOST DE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
*IMPOST DE SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES
*TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES- 2N SEMESTRE
*TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES COMERCIALS- 2N SEMESTRE
*TAXA PER FOSSES SÈPTIQUES

03-04-2009 a 04-06-2009

02-11-2009

04-09-2009 a 05-11-2009

ACTUALITAT
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T’imagines navegar per Internet, consultar el correu o descarregar-te un fitxer mentre esperes
amb el portàtil en qualsevol banc de Masquefa? I jugar a matar marcians des de l’ordinador de
casa amb aquell amic que viu tres carrers més enllà? I escoltar la ràdio o veure la tele on-line?
T’imagines, a més, poder fer-ho a un preu realment assequible i sense necessitar una línia de
telèfon? I que un equip tècnic et resolgui qualsevol incidència volant? Doncs aquestes són només
algunes de les possiblitats que t’oferirà Masquefa sense fils, una xarxa de telecomunicacions de
l’Ajuntament que usa tecnologia sense fils (wifi). Ah! I t’imagines també que tots els masquefins
i masquefines puguin connectar-se a Internet? Doncs d’això es tracta.
Internet a l’abast de tohom.Aquest es l’objectiu de Masquefa sense
fils,un projecte de l’Ajuntament per incentivar l’ús de les tecnologies
i garantir que tots els masquefins i masquefines puguin gaudir de
connexió a Internet. Per aconseguir-ho, l’Ajuntament instal·larà
a tot el municipi (tant al centre urbà com a les urbanitzacions)
una xarxa de telecomunicacions amb tecnologia wifi avançada
(compatible, però, amb tots els estàndards). Mitjançant aquesta
xarxa sense fils, tots els masquefins i masquefines, sense excepció,
podran connectar-se a Internet. Ja sigui des de l’ordinador de casa,
o des de qualsevol punt de l’exterior amb el portàtil, el telèfon
mòbil o la PDA.
A més, l’Ajuntament, que serà el proveïdor del servei, oferirà uns
preus realment assequibles, que aniran des dels 7 euros mensuals
fins als 20, en funció de les necessitats. Juntament amb el preu,
d’altres avantatges de Masquefa sense fils seran la proximitat (un
equip tècnic vetllarà en tot moment pel bon funcionament de la
xarxa i resoldrà ràpidament les possibles incidències en el servei)
i la velocitat de la xarxa (fins a 54 Mb).

Primers a l’Anoia

Masquefa és pionera a l’Anoia en la posada en marxa d’una xarxa
sense fils amb servei municipal d’accés a Internet, i un dels pocs
municipis de tot Catalunya que en disposa. No és, ni de lluny, un
projecte de futur. La xarxa funciona ja en fase de proves i alguns
vilatans i vilatanes ja s’hi han pogut connectar. La previsió és que
Masquefa sense fils estarà plenament operativa a tot el municipi

(centre urbà, Can Parellada, La Beguda, El Maset, Can Quiseró i
Can Valls) durant el primer trimestre del 2009. En una segona
fase, la xarxa oferirà noves possibilitats, com ara escoltar Ràdio
Masquefa o veure Masquefa Televisió on-line i telefonia IP.
Des de l’any 2003 l’Ajuntament de Masquefa disposa ja d’una
xarxa interna sense fils que manté connectades les diverses
dependències i equipaments municipals. Ara aquesta tecnologia
es posarà a l’abast de tots els vilatans i vilatanes.

Com puc contractar el servei?

Per contractar l’accés a la xarxa sense fils només cal ser veí de
Masquefa. Els interessats podran donar-se d’alta del servei al
nou Centre Tecnològic Comunitari. Mentre aquest centre no
estigui operatiu les altes es faran a l’Àrea de Serveis Personals de
l’Ajuntament. Per contractar l’Accés Residencial o Professional
cal instal·lar una antena client (l’Ajuntament la distribuiex) a casa
o a l’empresa. El preu de l’antena és de 60 euros.Tres instal·ladors
homologats visitaran els domicilis i les empreses per comprovar
la viabilitat de la instal·lació i acordar amb els usuaris com la fan.
El preu d’aquest servei ha estat de 24 euros l’hora durant la fase
de proves (material apart). Les antenes client rebran el senyal
que emetran les diverses antenes emissores que ja s’han instal·lat
arreu de Masquefa. Per a més informació podeu adreçar-vos a
l’Àrea de Serveis Personals (C/Crehueta, 33 i telèfon 93 772 78
36) o consultar l’adreça http://msf.masquefa.net
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Diferents perfils, diferents serveis

Masquefa sense fils posarà a l’abast dels usuaris i usuàries tres productes diferents.
Accés Bàsic/Hot Spot
•
•
•
•

Pensat especialment per utilitzar a l’exterior o en qualsevol espai del municipi proper a una antena emissora.
Ofereix accés a Internet (navegació i correu electrònic) i connexions en xarxa.
Cal disposar d’un portàtil, un telefòn mòbil o una PDA amb wifi.
El preu del servei és de 7 euros al mes (es cobraran semestralment mitjançant rebut bancari).

Accés Residencial
•
•
•
•
•
•

Pensat especialment per a particulars.
Ofereix accés a Internet (navegació i correu electrònic) i connexions en xarxa.
Cal disposar d’un ordinador (localització fixe) a casa i haver instal·lat una antena client (rep el senyal de l’antena emissora)
El preu del servei és de 9,95 euros al mes
El servei tècnic resol qualsevol incidència en 24 hores com a màxim.
Opcionalment es podrà ampliar la instal·lació amb un “kit wifi” per poder disposar de connexió sense fils també a tota la llar

Accés Professional
•
•
•
•
•
•
•

Pensat especialment per a empreses, professionals i usuaris avançats.
Ofereix accés a Internet (navegació i correu electrònic) i connexions en xarxa.
Cal disposar d’un ordinador (localització fixe) i haver instal·lat una antena client (rep el senyal de l’antena emissora)
Els usuaris gaudeixen de trànsit prioritzat
El preu del servei és de 20 euros al mes
El servei tècnic resol qualsevol incidència en 8 hores com a màxim.
Opcionalment es podrà ampliar la instal·lació amb un “kit wifi” per poder disposar de connexió sense fils també a tota l’oficina
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Canvis en la circulació del
municipi per millorar la
mobilitat i la seguretat
L’Ajuntament ha fet diversos canvis en la circulació per
millorar la mobilitat i la seguretat i facilitar l’aparcament.
Així, s’han canviat les direccions d’alguns carrers i algun
vials s’han fet de direcció única. Per regular i agilitar el
trànsit també s’ha habilitat una nova rotonda a la cruïlla
entre l’avinguda de Catalunya i l’avinguda de La Línia, un
dels eixos principals de la població. Igualment s’han repintat
paasos de vianants amb pintura reflectant i antilliscant i se
n’han fet de nous al carrer Xic de l’Anyé, a les avingudes
de la Línia i de Catalunya. Se’n faran més al carrers Rogelio
Rojo, Santa Clara i Ribera d’Ebre i a l’avinguda del Maresme.
Per reduir la velocitat dels vehicles s’han instal·lat bandes
reductores al carrer Joan Miró.

•

C/ JOAN MIRÓ. El tram des del C/ Picasso fins al Passeig
de la Via s’ha fet d’úna única direcció, en sentit al Passatge
de la Via.

•

C/ XIC DE L’ANYÉ. El tram des de l’avinguda de Catalunya
fins al C/ Rogelio Rojo s’ha fet d’una única direcció, en sentit
al C/ Rogelio Rojo.

•

C/ SALVADOR DALÍ. El tram des del C/ Joan Miró fins al
Passatge de la Via s’ha fet d’una única direcció, en sentit al
Passatge de la Via.

•

C/ DIDAC TOLDRÀ. El tram del C/ Salvador Dalí fins al C/
Joan Miró és ara de sentit ascendent fins al C/ Joan Miró.

•

NOVA ROTONDA a la cruïlla entre l’avinguda de Catalunya
i l’avinguda de La Línia.

CAFÈS AMB HISTÒRIA

Camins i viatgers. Petita història de l’evolució del Camí Ral
Fins a l’arribada del ferrocarril l’any 1893 Masquefa era lloc de pas
i moltes vegades de parada i fonda del camí que unia Martorell
amb Igualada. Masquefa fou un punt important en aquesta ruta ja
que era la vila més propera a la cruïlla de camins que separava les
diligències que enllaçaven Igualada amb Barcelona i les que sortien
cap al Penedès. La ubicació estratègica del poble el convertia en
lloc de descans per a persones, cavalls i ramats, a prop de l’antic
Hostal Bonastre. Ara bé, la història d’aquest camí, que ha vist
créixer la nostra vila al llarg del seu traçat des de mitjans del segle
XII, ha estat tant cèlebre com accidentada. Per aquí van passar
personatges com Felip II, Miguel de Cervantes, Hernando Colon
o Gaspar de Jovellanos; tots ells i molts d’altres varen deixar
testimoni del seu pas per aquesta ruta. Malauradament, les notícies
que ens han arribat constaten el mal estat de conservació d’aquest
vial tan important. Un informe de mitjans del segle XVIII adreçat a
les autoritats borbòniques descrivia la ruta d’aquesta manera: “...
por las repetidas ocasiones en que se ha de pasar el Noya hasta
llegar a la villa de Igualada, ocasionando este impedimento muchas
detenciones, además del riesgo y peligro por el que se ha de pasar
por los expresados parajes.” Al mal estat de la via s’hi afegien les
dificultats de l’orografia i les crescudes de rius i rieres en temps
de pluja, per no parlar dels nombrosos saltejadors de camins i
bandolers que corrien per aquestes contrades. El progrés ha anat
arreglant aquesta situació amb el temps, al seu ritme, sempre tard
però anant fent.

Daniel Garcia Giménez
Historiador i coordinador de l’activitat Cafès amb Història
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Taller “Viatges amb internet”
Data: 26 de gener

Taller “La feina a un clic”
Data: 23 de gener
Horari: de 9.30h a 12h (2,5 hores)
Preu: sense cost per l’alumne

Taller Messenger + Web Cam
Data: 19 de gener
Horari: d’ 11.30h a 13.30h
Preu: sense cost per l’alumne

Windows nivell inicial
Data: del 13 de gener al 5 de febrer
Horari: dimarts i dijous de 9 a 11h
Preu:
Aturats: 10€
Pensionistes: 20€
Treballadors: 40€

Avis nivell avançat
Data: del 15 de gener al 26 de març
Horari: dijous d’11.30h a 13h
Preu: 20 €

Avis nivell inicial
Data: del 13 de gener al 31 de març
Horari: dimarts d’11.30h a 13h
Preu: 20 €

Taller correu electrònic
Data: 12 de gener
Horari: d’11.30h a 13.30h
Preu: sense cost per l’alumne

CENTRE TECNOLÒGIC MASQUEF@ULA
Curs “Dona’t una oportunitat” (ofimàtica)
Data: del 12 de gener al 30 de març (50
hores)
Horari: dilluns i dimecres de 9.15h a 11.15 h
Preu: 20 €

cursos

Dissabte 27 de desembre
PESSEBRE VIVENT
De 18h a 20h
Entrada a la plaça de l’Anoia-C/Escorxador
Donatiu dels adults: 2 euros
Organitza: AMPA del CEIP Font del Roure
Diumenge, 28 de desembre
De 10.30h a 14h, al poliesportiu

Divendres, 26 de desembre
CONCERT DE NADAL
(amb la Coral l’Alzinar)
18.30h, parròquia de Sant Pere

Dimarts, 23 i 30 de desembre
TALLERS DE MÀGIA
23 de desembre per a nens i nenes de 6 a 10 anys
30 de desembre per a nens i nenes de 10 a 14 anys
17.30h, a la biblioteca

Diumenge, 21 de desembre
BALL POPULAR DE NADAL
(amb el Duo Dia i Nit)
18h, Sala Polivalent de la Rogelio Rojo

Dissabte, 20 de desembre
CAGA TIÓ
Per a nens i nenes de fins a 8 anys
17h. Sala Polivalent de la Rogelio Rojo
Associació de Comerciants i Serveis de
Masquefa

Nadal, Cap d’Any i Reis

Inscripcions als cursos: 7,8 i 9 de gener
•
Dimecres, d’11.30h a 13h, servei de
tutoria pels alumnes de cursos de matí
(cal demanar hora prèviament)
•
Dies 26 de febrer i 19 de març: tutoria
pels alumnes de cursos de tarda (cal
demanar hora prèviament)

Horari: d’11.30h a 13.30h (2 hores)
Preu: sense cost per l’alumne

Dilluns, 5 de gener (a La Beguda)
ESPECTACLE INFANTIL
‘TOTHOM A BALLAR’
(amb Toni Vives)
18.30h, al local social

MAJESTUOSA CAVALCADA DELS REIS
(acompanyats del Grup de Cornetes i
Tambors i Majorettes de Can Parellada)
La cavalcada començarà al CEIP Font del
Roure i anirà fins a l’Ajuntament, on es farà
la rebuda als Reis i se’ls lliurarà la clau de
la vila Recorregut: carrer Major, carrer Sant
Pere. Adoració dels Reis d’Orient a l’església
parroquial de Sant Pere, i carrer Crehueta i
carrer Serralet. 20h: arribada a La Beguda pel
carrer de La Font

Dilluns, 5 de gener
ARRIBADA EN HELICÒPTER
DELS REIS MAGS D’ORIENT
17.30h: arribada al pati del CEIP Font del Roure

Dissabte, 3 de gener
TEATRE INFANTIL
‘HISTÒRIES DE PIRATES’
(amb Pami Pamki clown)
18h, Sala l’Aglà
Alzinar, Societat Recreativa i Cultural

Dimecres, 31 de desembre
FESTA DE CAP D’ANY
A la Sala Polivalent Futbol Sala Espardenya

A les 18h, a la Sala Polivalent
RECOLLIDA DE CARTES ALS REIS
(AMB EL PATGE VIU-VIU)

INFLABLES
BRAU MECÀNIC
Wii I SIMULADORS
A les 17h, a la Sala Polivalent
ESPECTACLE ‘GRAN MÀGIACADABRA’
(amb el Mag Lari)
· Les portes s’obriran a les 16h i l’espectacle
començarà puntual a les 17h
· Sala amb aforament limitat

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 Desembre 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)

28 dimecres
SORTIDA AL TEATRE BORRÀS
Per veure l’obra de teatre Cancun
Inscripcions: del 7 al 15 de gener, a
l’Ajuntament
Preu: 24 euros
(inclou entrada, autocar i entrepà)

25 diumenge
BALL POPULAR
Amb el Duo Amor
Gratuït
A les 18h, a la Sala Polivalent de la
Rogelio Rojo

22 dijous
CONTACONTES
A les 17.30h a la biblioteca

11 diumenge
BALL POPULAR
Amb el Duo Dia i Nit
Gratuït
A les 18h, a la Sala Polivalent de la
Rogelio Rojo

2a sessió
Xerrada-debat
Dictadures al segle XX
31 de gener, a les 17h, a la Biblioteca
Municipal

1a sessió
Cine-fòrum
Amb la projecció de la pel·lícula El Crisol
(Nicholas Hytner, 1996)
24 de gener, a les 17h, a la Biblioteca
Municipal

24, 31, dissabte
CAFÈS AMB HISTÒRIA

cultura i festes

esports
CLUB PETANCA MASQUEFA
Dissabtes a les 17.30h
Campionat obert de petanca
a les instal·lacions de la petanca de
Masquefa
CLUB PATÍ MASQUEFA
09/gener – 21.45h
Grup A Senior Primera Catalana
CP MASQUEFA – CAMBRILS CH
10/gener – 10h
Grup H Prebenjamí B
CP MASQUEFA – SFERIC TERRASSA A
10/gener – 12h
Grup F Infantil
CP MASQUEFA – CH LLORET A
10/gener – 13h
Grup J Aleví
CP MASQUEFA – CE LAIETA
10/gener – 16.15h
Grup M Júnior
CP MASQUEFA – CT BARCION B
17/gener – 10h
Grup H Prebenjamí B
CP MASQUEFA – CP VILANOVA L’ULL
BLAU C
17/gener – 12h
Grup I Aleví
CP MASQUEFA – CP MONJOS

17/gener – 13h
Grup E Juvenil
CP MASQUEFA – MOLLET HC
23/gener – 21.45h
Grup A Sènior Primera Catalana
CP MASQUEFA – ANDORRA CH
24/gener – 10h
Grup G Prebenjamí A
CP MASQUEFA – RIBES CP (SANT PERE
DE RIBES)
24/gener – 11h
Grup E Benjamí
CP MASQUEFA – CE MOLINS DE REI

10/gener – 12h
Grup 1 Benjamí 7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – ESCOLA
FUTBOL CALAFELL CF A

ESPARDENYA MASQUEFA FS

25/gener – 12h
Grup 2 Segona Feminí
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – CAN
DEU AT A

18/gener – 9.30h
Pistola Standard

11/gener – 9.30h
Carrabina lleugera estès

CLUB DE TIR ESPORTIU

17/ gener
Dissabte
Caminant per la Serra de Prades
L’Espluga de Francolí-Mirador de la pena
Per a més informació, dirigiu-vos al Club
Excursionista Anoia (C/Crehueta, 33), els
divendres de 19 a 21h o truqueu al telèfon
93 772 6720. També podeu escriure al
e-mail: ceanoia@hotmail.com

CLUB EXCURSIONISTA ANOIA

25/gener – 13h
Grup 5 Juvenil Tercera Divisió
ESPARDENYA MASQUEFA FS A – CLUB
FUTBOL SALA CIUTAT DE BERGA A

18/gener – 13h
Grup 5 Juvenil Tercera Divisió
ESPARDENYA MASQUEFA FS A – NAVAS FS A

17/gener – 18.30h
Divisió d’Honor Nacional
ESPARDENYA MASQUEFA – AEFS
MONTSIA AMPOLLA

11/gener – 10h
Grup 21 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – HRISTO
STOITCHKOV

11/gener – 12h
Grup 2 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
MONTORNEZ CF (RET 1ªv) A

17/gener – 10.15h
Grup 25 Aleví
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
BLANCA SUBUR CF B

18/gener – 10h
Grup 21 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – SANT
SADURNI UE A

EEM BÀSQUET MASQUEFA
10/gener – 17.30h
Grup 3 Sèniors Campionat
de Catalunya B Masculí
EEM MASQUEFA – AE L’HOSPITALET

24/gener – 12h
Grup 21 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
IGUALADA CF A

25/gener – 10h
Grup 23 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
ESCOLA F CP SANT RAMON VILAFR A

24/gener - 18h
Grup 26 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – ODENA
CD A

10/gener – 19h
Grup 03 Júnior Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – AE BELLSPORT
24/gener – 17.30h
Grup 3 Sèniors Campionat de
Catalunya B Masculí
EEM MASQUEFA – AE MVP CERVELLO B
FUTBOL
10/gener - 18h
Grup 26 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
IGUALADA CF B

MASQUEFA
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LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
Nou any, nous reptes
Tot i que vivim moments de dificultat
econòmica, des del govern de Masquefa
estem fent tots els esforços per tirar
endavant equipaments i serveis que són
necessaris per a la nostra vila. Algunes
d’aquestes inversions són autèntiques assignatures pendents:
ja fa anys (en un context econòmic molt més favorable que
l’actual) que s’havien i es podien haver fet realitat.
Entenem que hi hagi el context econòmic que hi hagi, les
persones que tenen la responsabilitat de governar han de buscar
els recursos, posant-hi la màxima imaginació i trucant a totes
les portes, per aconseguir desenvolupar aquells projectes que
donen resposta a les necessitats reals dels vilatans i vilatanes.
I creiem modestament que, des del govern de Convergència i
Unió, ho estem fent. Hem trucat a portes com les del govern
central, que fins l’any passat mai no havia concedit cap subvenció
a Masquefa. Ara ja en sumem dues: una de 500.0000 euros pel
nou centre tecnològic (l’any 2007) i una d’1.000.000 d’euros
(2008) que ens permetrà acabar la nova biblioteca sense haver
d’hipotecar d’altres inversions importants. Hem aconseguit
també el compromís de la Generalitat per col·laborar en el
finançament del nou poliesportiu, i la Diputació ha aportat ja
una primera ajuda per fer els estudis previs del nou poliesportiu
i la piscina coberta. Aquests són només alguns exemples de les

gestions del nostre govern. Estem satisfets de les ajudes que
hem aconseguit en aquest any i mig de govern, però no n’hi ha
prou i continuarem trucant a les portes que calgui per portar
a terme tots els projectes que ens hem proposat per a aquest
mandat.
En aquest objectiu serà clau la cooperació amb d’altres
administracions i amb la iniciativa privada. La instal·lació d’Aldi
Supermercados a Masquefa n’és un clar exemple. Des del
govern hem intentat facilitar al màxim un projecte que crearà
un important nombre de llocs de treball i que alhora es traduirà
en nous ingressos per al Consistori. Aquest projecte serà una
realitat a partir de l’any que ve.
La nostra obligació com a equip de govern és preocupar-nos
de les necessitats dels masquefins i masquefines, siguin o no
competència municipal. La campanya que hem impulsat per
vacunar les nenes de 12 a 15 anys contra el virus del papiloma
humà defineix aquest tarannà. Hem intentat ajudar les famílies
allà on d’altres administracions no han pogut arribar.
Només ens resta desitjar-vos a tots i totes un Bon Nadal i un
Feliç Any 2009. I, per últim, un desig: que el 2009 aconseguim els
reptes que tenim com a municipi, que no passen només per fer
nous equipaments sinó també per la generació de nous llocs de
treball per als masquefins i masquefines.
Grup Municipal de Convergència i Unió

Llibertat d’expressió, però ... és Nadal
Tot i que en els darrers butlletins hem manifestat
la voluntat de no escriure articles fins que el
govern reconsiderés l’actitud de no permetre’ns
donar la nostra opinió cada mes, no volíem
deixar passar l’ocasió de felicitar a tots els vilatans i vilatanes de
Masquefa les festes nadalenques, tot desitjant-vos el millor per
aquest nou any que comença.
Són moments difícils en el què es fa necessari aprofitar les festes
per gaudir del caliu d’aquells que estimem.

I l’hivern...
Tants desitjos de prosperitat
La tendresa es fa provisional
Tan de bo tot això fos real
I es quedés aquí molt més enllà de Nadal

Queridos masquefinos y masquefinas de
todas las edades, os deseo de corazón que
este año nos toque la lotería, porque yo
Catalunya
creo que es lo único que nos puede salvar
de la crisis. Todo el mundo se pregunta cómo no han puesto ya
remedio a la crisis o hacen algo para paliar sus efectos. En primer
lugar, porque tenemos un gobierno en la Generalitat tripartito
de izquierdas. Si esto le estuviera pasando al PP o a CiU, éstos
mismos que están gobernando habrían sacado toda la caballería
a la calle. Nosotros, la gente normal, nos preguntamos por qué
las derechas no denuncian lo que está pasando realmente en
Catalunya. Desde mi punto de vista, es porque se mantiene
a un 20% de la población catalana que gana más de 3.000€
mensuales y esta gente son casi todos los que ocupan los
gabinetes de responsabilidad de todos los ministerios, radio y
TV y prensa. Además tienen entre 10 y 16 días de asuntos

propios al año, más vacaciones, más los días que se toman
por asuntos familiares, en definitiva, si un día se resfrían…. no
pueden ir tampoco a trabajar. Lo más probable, con el sueldo
que tienen, es que no tengan hipotecas, con lo cual…. ¿ustedes
creen, queridos masquefinos y masquefinas, que estos señores
que ocupan todos los puestos de responsabilidad piensan en la
crisis? Yo, y según mi manera de ver las cosas, les diré en qué
piensan este 20% de nuestra población catalana: que hay un
puente festivo y 2 ó 3 días de asuntos propios que me tocan …
pues….me cojo una semana y me voy a Cancún o a cualquier
sitio que me apetezca. Y entonces ustedes ¿creen que siendo
ellos los responsables de la crisis piensan ni por un momento
en sacarnos de ella? Cuando haya otro fin de semana largo y
puedan “cogerse” más días de “asuntos propios”….Y dentro de
este colectivo hay quién dice que realmente se está abusando
de las administraciones públicas y demás “elementos” (porqué

Pep Sala- Cançó de Nadal
El Grup Municipal Socialista us desitja a tots unes Bones Festes
de Nadal. Grup Municipal Socialista de Masquefa
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esto es así). Mientras tanto, el resto de la población catalana, o
sea, el 80% restante, ya hace 2 años que venimos arrastrando la
desaceleración económica mundial, qué bonito queda entonces
el echar la culpa a los demás... Estos señores tendrían que
ganar durante 1 año 1.000€ mensuales y pagar en concepto de
hipoteca o bien en concepto de alquiler 500€ mensuales; estoy

convencido que, en menos de 3 meses, nos sacarían de la crisis.
Ya lo dijo el Quijote cuando le dieron una ínsula para gobernar
a Sancho Panza: no malgasta aquel que suda para obtener los
productos, sinó aquel que los coge sin esfuerzo.
Grup Municipal del Partit Popular

El grup d’ERC no utilitzarà aquest mitjà de
comunicació fins que tingui l’oportunitat de
fer-lo 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

L’Entesa per Masquefa seguirá sin utilizar
este medio. ¿Donde está nuestra libertad de
expresión? ¿Por qué nos la están acotando?

¿Por qué desde el equipo de gobierno no se han preocupado por
la opinión de la oposición?¿Le dá igual al equipo de gobierno?
Grup municipal d’Entesa per Masquefa

LES VOSTRES OPINIONS
La revista Masquefa batega posa a disposició dels
lectors i lectores una secció on podeu publicar les
vostres opinions sobre temes de la vila o d’interès
general, així com idees i suggeriments. Ens podeu
fer arribar els comentaris personalment a l’Àrea
de Serveis Personals (C/ Crehueta, 33) o al correu
electrònic masquefabatega@masquefa.net
• Els escrits s’acompanyaran del nom, l’adreça, el telèfon o el
correu electrònic de la persona que firma.
• Si el signant forma part d’una entitat i la temàtica que tracta
està relacionada amb l’entitat, es farà constar.

• Es prega que les cartes no superin les 20 línies d’extensió.
En cas contrari, la revista Masquefa batega es reserva el dret a
resumir-les, sempre sense alterar-ne el contingut essencial.
• Amb la finalitat de fomentar la participació ciutadana, tindran
prioritat les persones que escriguin per primera vegada.
• Quan el contingut d’una carta requereixi una resposta
per part de la persona, entitat o institució a la qual es faci
referència, aquesta es publicarà en el mateix número i amb la
mateixa extensió.
• No es publicaran les cartes que no siguin respectuoses amb
les persones i les institucions.
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NOM: Comissió de la Cavalcada de Reis
ANY DE CREACIÓ: 1979
CATEGORIA: Tradicions
ACTIVITAT: Organització de la cavalcada dels
Reis Mags d’Orient a Masquefa
adreça: C/ Crehueta, número 33
(la Torre dels Lleons)
tel.: 93 772 78 36 (la Torre dels Lleons)

Comissió de Reis:
preparant la nit més màgica de l’any

Els Reis d’Orient van fer la seva primera aparició a Masquefa el 1948. El senyor Jaume Llopart i la seva esposa,
Victòria, havien llogat un local al carrer Major per instal·lar-hi una fusteria i, veient que encara els quedava espai,
van posar una petita botiga de joguines i es van engrescar a organitzar la primera cavalcada.Aquell any, Melcior,
Gaspar i Baltasar van arribar a Masquefa en cavall i acompanyats de tres patges. Després d’uns anys d’organitzar-se així, la cavalcada va passar a ser competència de l’Alzinar. En aquella època, els patges usaven una escala
de la fàbrica Rogelio Rojo per pujar als balcons i lliurar als infants les joguines en mà.
Amb el pas dels anys, els cavalls es van susbtituir per una furgoneta. La cavalcada va passar per diverses fases
però es va anar mantenint gràcies a l’esforç d’un grup heterogeni de persones de totes les edats i condició
social, les quals, de manera desinteressada, hi participaven cada any per ajudar els Reis Mags d’Orient a repartir
regals i il·lusió entre els més petits durant la màgica nit del 5 de gener. Els Reis d’Orient fins i tot van tenir la
seva època “progre” i van arribar a desfilar pels carrers de la vila en un Citroën “dos cavalls” descapotable.
De mica en mica, però, es va anar imposant el sistema de carrossa construïda i dissenyada cada any de manera
diferent a sobre d’un remolc.Així es va mantenir la tradició, fins al seu impuls definitiu a la dècada dels 80 amb
la creació de la Comissió de Reis.
Desrprés de les primeres eleccions democràtiques, l’any 1979, l’aleshores regidor de Cultura, Joan Estruch,
va decidir impulsar una Comissió de Reis. Es va reunir una colla de 20 a 25 persones i es van aconseguir tres
remolcs per muntar les carrosses.
El 1985 la fàbrica Rogelio Rojo va regalar a la Comissió de Reis un vell camió Ebro de color vermell. Posteriorment es va substitur per un altre camió. Actualment els Reis d’Orient desfilen a Masquefa damunt d’una
carrossa cadascun. Els acompanya, en una altra carrossa, el Patge Viu-Viu. Davant dels Reis s’hi situa la carrossa
que transporta l’estel de Nadal i una segona carrossa amb personatges de sèries infantils que estan de moda
entre els més menuts.
Avui la Comissió de Reis la integren cinc persones. La seva missió és preparar-ho tot perquè la cavalcada surti
el més lluïda possible. Per aconseguir-ho cal fer força feina. Els preparatius comencen ja el mes de novembre.
Fonts: Comissió de Reis i llibre `”Nit màgica” (2001)

La Comissió de la Cavalcada de Reis anima a sumar-se al grup
totes aquelles persones que vulguin col·laborar voluntàriament
en l’organització d’una festa tan assenyalada

