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MONTGRINS,
UNA HISTÒRIA D’AMOR

MASQUEFA

SABÍEU QUE...
CONSELLS DAVANT LA PRESÈNCIA DEL MOSQUIT TIGRE
La prevenció és el millor mètode per al control del
mosquit tigre. El més important i efectiu és evitar
la posta d’ous i el creixement de les seves larves
aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua on pot
créixer. L’aplicació d’insecticides sobre el mosquit
adult no és un mètode eficaç per controlar-ne la
plaga. Per això cal evitar les acumulacions
d’aigua a casa:
•
Buidar dos cops per setmana el recipients
de l’exterior que puguin acumular aigua: joguines,
cendrers, gerros, galledes, plats sota els testos, plats
d’animals domèstics, piscines de plàstic, etc...
•
Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i les basses petites
•
Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos
•
Evitar els forats i les depressions del terra on en pugui acumular aigua i tapar els forats dels troncs
d’arbres omplint-los de sorra
•
Eliminar l’aigua dels recipients on trobem larves del mosquit
Com evitar les picades: podem evitar l’entrada del mosquit tigre als edificis instal·lant teles mosquiteres
en finestres, portes i altres obertures. Per evitar les picades és recomanable portar roba de màniga llarga i
pantalons llargs (millor si són de colors clars), així com mitjons.
Com curar les picades: el tractament de les picades de mosquit tigre és el mateix que les de qualsevol
mosquit. Renteu i desinfecteu bé la zona de la picada. Si us pica molt podeu aplicar algun producte per a la
coïssor. Si teniu una reacció molt forta consulteu el metge. Les picades de mosquit tigre persisteixen durant
bastants dies i són molt molestes. El mosquit tigre no actua com a portador de cap malaltia.

Què és el que
més preocupa als
vilatans i vilatanes?

Què és un
crèdit ràpid?
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La
responsabilitat
dels
propietaris d’animals domèstics,
a l’hora d’evitar conductes
com passejar els animals
sense morrió o no retirar els
excrements de la via pública,
entre d’altres.
El fet que algunes persones
deixin
les
escombraries,
deixalles i trastos a la via
pública, barrancs i torrents i
no els dipositi en els espais
habilitats.
El mal ús que alguns conductors
fan de la via pública, amb
comportaments incívics com
ara no respectar els passos de
vianants o aparcar en doble fila,
entre d’altres.

La convivència i el civisme és
responsabilitat de tots!
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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
EQUIP D'ATENCIÓ
636 365 631
A LA DONA
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
062
HISENDA (Igualada)
93 804 65 61
HISPANO IGUALADINA 93 804 44 51
HOSPITAL (Martorell)
93 774 20 20
INEM (Martorell)
93 775 10 62
INFORMACIÓ GENERAL
012
JEFATURA TRÀNSIT (BCN) 93 298 65 00
JUTJAT DE PAU
93 772 57 57
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
93 117 50 50 / 600 542 614
TAXI 8 places i adaptat
648 659 009

MASQUEFA

batega

3

ACTUALITAT

EL GOVERN APROVA LA TERCERA ESCOLA I
TREU A CONCURS LES OBRES DE L’INSTITUT
El Govern de la Generalitat ha aprovat la construcció del nou edifici del CEIP Masquefa II, actuació que
comportarà una inversió de gairebé 4 milions (concretament 3.946.307 euros). També ha tret a concurs les
obres del nou institut, amb un pressupost de gairebé 7 milions (6.948.045 euros)

L’escola CEIP Masquefa II donarà resposta a les creixents
necessitats educatives del municipi a causa de l’augment de la
població infantil. Aquesta serà la tercera escola de Masquefa, ja
que se sumarà al CEIP El Turó i el CEIP Font del Roure.
La tercera escola i l’institut es construiran conjuntament a
l’esplanada del costat del Centre de Recuperació d’Amfibis i
Rèptils de Catalunya (CRARC).
El CEIP Masquefa II serà una escola de nova construcció amb una
línia d’educació infantil i primària i capacitat per a 225 alumnes

entre 3 i 12 anys.
L’institut serà de quatre línies d’ESO i tindrà capacitat per a 480
alumnes de 12 a 16 anys. La previsió és que en el futur ofereixi
també estudis de batxillerat als alumnes de 16 a 18 anys.
La construcció de l’escola CEIP Masquefa II i de l’institut
comportarà una important inversió per part de la Generalitat de
gairebé 11 milions d’euros.
Aquests dos nous equipaments contribuiran a garantir una
educació pública de qualitat a la vila.

L’ESCOLA JA OBRIRÀ PORTES
AQUEST SETEMBRE EN UN
CENTRE PROVISIONAL
El CEIP Masquefa II ja obrirà portes aquest mateix setembre del
2009, ja que mentre es construeix l’edifici definitiu a l’esplanada
del CRARC es farà un centre provisional amb mòduls prefabricat
a l’avinguda Maresme, al costat de l’escola CEIP El Turó, molt a
prop de la ubicació definitiva.
Aquesta escola constarà de quatre mòduls prefabricats que
acolliran cinc aules per a cinc cursos (P3, P4, P5 d’educació infantil
i 1r i 2n de primària) i disposarà, a més, de menjador, una sala
de psicomotricitat, una aula d’informàtica i l’àrea de direcció,
professorat, secretaria i consergeria.
A més s’habilitarà la zona del parc infantil com a pati exclusiu per
als escolars d’educació infantil, i la zona compresa entre el CEIP
El Turó i les pistes a l’aire lliure annexes al poliesportiu com a pati
per als alumnes de primària. El pavelló s’usarà per a les classes

d’educació física.
En aquest primer curs la tercera escola donarà servei a
aproximadament 125 nens i nenes entre 3 i 7 anys. El centre
disposarà de transport escolar de la ruta de Can Parellada i
reunirà totes les condicions per satisfer les necessitats de cada
etapa educativa i perquè els escolars gaudeixin dels mateixos
serveis que a la resta d’escoles.

ACTUALITAT
Gran participació en la
‘recuperada’ Festa Major
de Can Valls
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Festes Majors al Maset, La
Beguda i Can Parellada
FESTA MAJOR DE LA BEGUDA
Dijous, 3 de setembre
Sopar de tast
Divendres, 4 de setembre
Sopar popular
Espectacle de varietats
Karaoke
Dissabte, 5 de setembre
Activitats infantils
(inflables, quads, monopatins elèctrics)
Cercavila de gegants
Ball de nit
Diumenge, 6 de setembre
Sardanes
Ball de tarda
Castell de focs

Després del parèntesi d’alguns anys, Can Valls va recuperar al
juliol la Festa Major gràcies a la iniciativa d’un grup de veïns i
veïnes i el suport de l’Ajuntament. La participació va ser la nota
més destacada i va superar les previsions més optimistes. Una
cinquantena de persones va assistir al cinema i fins a 170 al sopar
popular i el ball amb el grup Choffers. La xocolatada popular i l
’espectacle d’un mag van reunir més de 70 veïns i veïnes.

El futbol sala enceta la festa
grossa de Can Quiseró
El Trofeu d’urbanitzacions de futbol sala va donar, el 18 i 19
de juliol, el tret de sortida a la Festa Major de Can Quiseró,
la qual s’allarga durant tres caps de setmana. En només dos
anys el trofeu s’ha consolidat ja com un clàssic en el calendari
esportiu, atraient nombrosos espectadors. En aquesta edició
el guanyador va ser l’equip de Can Valls, mentre que El Maset
va quedar segon, Can Quiseró, tercer, i Can Parellada, quart.
També es va disputar un trofeu d’infantils. L’equip local, el Can
Quiseró, es va proclamar campió, seguit de l’Espardenya Futbol
Sala i l’Escola de Futbol Base. En la propera edició de la revista
Masquefa Batega informarem de la resta d’activitats de la Festa
Major de Can Quiseró, que acaba l’1 d’agost.

FESTA MAJOR DEL MASET
Divendres, 7 d’agost
16h: petanca
18h: espectacle infantil i gimcana
19h: sangria (només per a majors d’edat)
19h: cinema infantil
23h: ball
Dissabte, 8 d’agost
10h: petanca per tripletes
10h: exposició de manualitats al local social
11.30h: pallassos i escuma
16h: ping-pong i ‘futbolín’ per parelles
18h: cursa popular
19h: xocolatada
19.30h: pinyaca
20h: concurs de samarretes mullades
23h: ball amb el grup Fènix
Diumenge, 9 d’agost
10h: escacs i dominó per parelles
11h: dibuix infantil
18h: llits elàstics
19h: cucanya
19.30h: lliurament de premis
21h: sopar de germanor i rom cremat
23h: ball amb el grup Son de’4
*Totes les activitats són gratuïtes per als socis; els no socis hauran d’abonar
un tiquet de 10 euros
FESTA MAJOR DE CAN PARELLADA
Dijous 20 d’agost
18:45h: traca inaugural
19h: passejada per la urbanització amb la Banda de Cornetes i
Trompetes de Can Parellada
22h: Gran sopar i música amb el Duo Bora Bora
Divendres 21 d’agost
A les pistes
21h: actuacions d’aficionats
23h: ball amb macrodiscoteca amb el DJ J. ROS
Dissabte 22 d’agost
A les pistes
19h: exhibició taula de gimnasia (twirling)
23h: ball a càrrec del grup Clau de Sol
Diumenge 23 d’agost
Al local social
9h: I Open de Ping-Pong
A les Pistes
18h: Dia especial per a tots els nens (jocs infantils, festival infanti i
festa de l’escuma amb la compañía Rata Plan, i gran xocolatada)
21:30h: sopar de germanor
22:30h: nit musical amb el productor i DJ mexica Ezequiel
Traca final de festa major!
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Decena Setmana
de la Gent Gran

El 12 i 13 de setembre,
Festa del Raïm

De l’1 al 6 de setembre tindrà lloc la desena edició de la Setmana de
la Gent Gran. Organitzada per l’Ajuntament, aquesta iniciativa inclou
activitats lúdiques i formatives per als avis i àvies. La programació
d’aquest 2009 inclou algunes novetats destacades respecte a anteriors
edicions.A la vegada manté actes tradicionals com l’arrossada popular
o l’homenatge als avis i àvies més grans de la vila.

Masquefa tornarà a celebrar el cap de setmana del 12 i 13
de setembre la tradicional Festa del Raïm, organitzada per
l’Ajuntament i l’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural.
PROGRAMA D’ACTES

PROGRAMA D’ACTES
Del 24 al 30 d’agost
Jocs de taula per a la gent
gran
Inscripcions: al Casal d’Avis fins al
21 d’agost
Cal ser veí de Masquefa
Dimarts 1 de setembre
“30 minuts poètics musicals”
A càrrec de Madar
17.30h, plaça de l’Estació
Ball amb coca i cava
Amb el Duo Amor
18h, plaça de l’Estació
Dimecres 2 de setembre
Classe oberta de Gym Dolça
De 18h a 19.30h a la Sala Polivalent
del Recinte Rogelio Rojo
Dijous 3 de setembre
Xerrada AFOPA
“El temps lliure i la gent Gran”
A càrrec de Carlos Barceló i Valls
18h, Sala d’Actes del CTC

Divendres 4 de setembre
Cinema
“Mamma Mia”
18h, Sala Polivalent del Recinte
Rogelio Rojo
Dissabte 5 de setembre
Espectacle brasiler
Amb el grup Axe Bahia
18h, Sala Polivalent del Recinte
Rogelio Rojo
Diumenge 6 de setembre
Sala Polivalent del Recinte Rogelio
Rojo
12.30h: eucaristia
Oficiarà la cerimònia mossèn Ricard

Dissabte 12 de setembre
17h: Trobada d’intercanvi de plaques
18h: Passejada amb carros, cavalls i carruatges d’època
Amenitzada pel grup de música tradicional catalana Societat La Polar
Sortida recinte Rogelio Rojo fins a la plaça de l’Estació.
Cercavila amb Pere Aloy i Carros i Cavalls d’Antoni Malet
19.30h: Trepitjada popular. A la plaça de l’Estació
Amenitzada amb el grup de música tradicional catalana Societat La Polar
20h: Concurs de tast de vins
22h: Sopar de carmanyola
23h: “Cinema del Raïm”
Diumenge 13 de setembre
18h: Acte commemoratiu del 50è aniversari de l’Alzinar
19h: Havaneres i rom cremat. Amb el grup Morralla.

El 19 de setembre, novena
Trobada de Puntaires

Pati Recinte Rogelio Rojo:
14h: Dinar de germanor (paella)
17.30h:lliurament del premis
del Concurs de Jocs de Taula
Homenatge a la Gent Gran
18h: ball amb Duo Tempo

Per la Diada, sardanes amb
la Cobla Mediterrània
Els masquefins i masquefines celebraran l’11 de setembre la
Diada Nacional de Catalunya amb una ballada de sardanes
amb la Cobla Mediterrània. La ballada es farà a la plaça de
l’Estació i començarà a 2/4 de 7 de la tarda.

La plaça de l’Estació serà, el dissabte 19 de setembre, l’escenari
de la nova Trobada de Puntaires, en què s’espera la participació
de nombroses puntaires d’arreu de Catalunya. La trobada
començarà a les 5 de la tarda. L’esdeveniment l’organitzen el
Grup Puntaires de Masquefa i l’Ajuntament.

MASQUEFA

ACTUALITAT

FESTA MAJOR:

GRESCA, SOL, MOLTA SON I
UN TRIPLE ANIVERSARI
Masquefa va viure una Festa Major especial, marcada per un triple
aniversari: el de l’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural, que ha
celebrat les noces d’or, el de la Internacional Cobla Orquestra
els Montgrins, que arriba als 125 anys, i el de la incorporació de
les dones al ball de bastons, ara fa 30 anys. Al marge d’aquestes
celebracions, la festa organitzada amb motiu del sant de la patrona
de la vila, Santa Magdalena, es va caracteritzar també per l’elevada
participació en la gran majoria de les activitats. El bon temps va ser
generós i va voler aliar-se amb la festa
La cara de son i cansament que portaven
els vilatans i vilatanes el dilluns 27 de juliol
reflectia el que va ser la Festa Major: cinc
llarguíssim dies amb atractives excuses per
sortir de casa i gaudir de les nombroses
activitats organitzades per l’Alzinar amb
el suport de l’Ajuntament. Absolutament
tots, grans i petits, joves i no tan joves,
esportistes i amants del sofà, van tenir
el seu racó en l’agenda festiva. Entre els
actes s’hi van poder comptar, entre molts
d’altres, diversos espectacles infantils, una
multitudinària festa de l’escuma, dos nits
joves (amb un concert de versions inclòs),

la cercavila, el correfoc, el sopar de gala,
sardanes, teatre de primer nivell, amb
“Converses amb la mama”, les activitats
esportives o el castell de focs.
Emotiu homenatge
als Montgrins
Com no podia ser d’altra manera, els
Montgrins van tornar a venir a Masquefa
a treballar de valent. Els vam poder veure
a la passada de Festa Major, a la missa,
juntament amb la Coral l’Alzinar, a les
sardanes, la serenata, el ball de gala, el
concert i el gran concert de Festa Major
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(aquest darrer també amb la coral) i al
sarau.
La formació de Torroella de Montgrí
va viure l’emotiu homenatge que els
masquefins i masquefines els van voler
retre pel seu 125è aniversari, aprofitat
la serenata. L’alcalde de Masquefa i la
presidenta de l’Alzinar van enfilar-se a
l’escenari per agrair de tot cor la implicació
dels Montgrins amb la vila. I és que ja fa 62
anys i 63 festes majors que la formació de
l’Empordà amenitza ininterrompudament
la Festa Major, un rècord de Llibre
Guiness.
Tant l’Ajuntament com l’entitat van regalar
presents a la cobla orquestra (una placa i
un quadre amb un text i fotos històriques,
respectivament). També els Montgrins van
lliurar una placa a l’Alzinar i van dedicar una
peça molt especial, la última de l’actuació, a
Masquefa. La sorpresa l’havia protagonitzat
poc abans el gran pastís de cartró amb tres
espelmes que dibuixaven el número 125
(fet pels joves a la Zona Lliure) que la vila
va regalar a la cobla orquestra. El director
dels Montgrins, el músic que hi porta més
anys, el que en porta menys, i un besnet
d’un dels fundadors van encendre les
espelmes, que es van apagar amb l’enorme
bufera conjunta de tots els components
de la formació i el públic. L’homenatge el
van organitzar l’Ajuntament i l’estudiós
masquefí Jordi Tomàs i Elías, al qual el
Consistori vol agrair públicament el seu
treball.

MASQUEFA
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Reconeixement a la
tasca de l’Alzinar
També l’Alzinar va ser homenatjat per
l’Ajuntament, en nom de tots els vilatans i
vilatanes, pel seu cinquantè aniversari i per
l’important paper que ha jugat i juga en la
dinamització de la cultura i en l’organització
d’activitats formatives a Masquefa, tal i
com va destacar l’alcalde, Xavier Boquete,
després de lliurar una placa en senyal de
reconeixement a la presidenta de l’entitat.

ACTUALITAT

A més, l’Alzinar va celebrar el seu mig segle
de vida amb una exposició.
La Colla de Geganters i Grallers va voler
sumar-se a la celebració i el gegantó Willy
va lliurar a l’Alzinar un ram de flors en la
cloenda de la multitudinària cercavila de
dissabte.
També la Colla de Ball de Bastons de
Masquefa va celebrar un aniversari especial:
els trenta anys de la incorporació de les
dones al grup. El reconeixement va comptar

amb representants de totes les generacions
de dones que han ballat amb la colla.
A més, es va guardar un minut de silenci
en record als bombers que van perdre la
vida en l’incendi d’Horta de Sant Joan. Va
ser una iniciativa de la colla de gegants de
la Llacuna (que es van fer en memòria dels
bombers que han perdut la vida en acte de
servei) a la qual s’hi van sumar tota la resta
de colles, l’ADF de Masquefa i el nombrós
públic present a la plaça de l’Estació.

ACTUALITAT

MASQUEFA
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ELS MONTGRINS
D

iu la memòria popular que la ‘culpa’ de tot plegat la
tenen un viatjant de licors de Torroella de Montgrí,
Joan Sebrià, i la masquefina Caterina Torras, de Cal
Tinet. Bé, per ser exactes, l’amor que va sorgir entre ells. Era
l’any 1947 i, en ple festeig, en Joan va proposar a la Caterina
que Masquefa llogués l’orquestra del seu poble, els Montgrins,
per a la Festa Major. Molts pocs imaginaven aleshores que
aquella història d’amor, que va cristal·litzar en casament,
donaria pas a una altra història, també d’amor, entre Masquefa
i els Montgrins.
Han passat 62 anys i l’idil·li entre Masquefa i la Internacional
Cobla Orquestra els Montgrins es manté. En aquest temps, l’orquestra degana de Catalunya, que aquest any celebra els 125
anys, ha vingut any rere any a Masquefa de manera ininterrompuda, fet que els ha permès teixir amb la vila una relació molt
especial que va molt més enllà del fet de gaudir d’una de les
més prestigioses cobles orquestres, guardonada amb el Premi
Nacional de la Música i la Creu de Sant Jordi.
La història d’aquests 62 anys és plena de capítols però hi ha
algunes dates clau. Per exemple el 1971, quan Masquefa ret homenatge als Montgrins en complir-se 25 anys de la seva participació a la Festa Major. O el 1978, quan alguns músics de la formació de Torroella ajuden la Colla de Balls de Bastons, acabada
de recuperar, a enregistrar de manera casolana les músiques
pròpies de la seva dansa. L’any 1984, centenari dels Mongrins,
una representació de l’Ajuntament de Masquefa, l’Alzinar i la
Coral participen a Torroella en un acte institucional. I el 2003
s’edita el CD “Masquefa i Montgrins”, amb peces que la formació dedica a la vila. El CD completa un treball sobre els Montgrins de l’estudiós masquefí Jordi Tomàs i Elías.

Rigau, un nen prodigi de la música que amb només 10 anys ja
tocava el flabiol de meravella, decideix, per desavinences amb
el pare, conjuntament amb d’altres músics, marxar i fundar
una nova cobla, els Montgrins. D’aquesta primera època, (18841936) destaquen especialment tres directors: el mateix Pere
Rigau (que ho és fins a la seva mort, el 1909),Vicenç Bou (19091928) i Narcís Paulís (1928-1930). Tots tres són destacadíssims
flabiolaires i grans compositors. És una etapa especialment prolífica en la composició de sardanes. En aquest temps sobresurten especialment tres nissagues en els Mongrins: la família Rigau,
els Bou i els Vallespí.

La formació el 1926/27, amb els germans Bou i Vallespí, dues nissagues
importants

Els Montgrins: l’origen
L’origen dels Montgrins ens situa a la bonica localitat de Torroella de Montgrí, a l’Empordà, l’any 1884. Una de les dues cobles
de Torroella era dirigida per Joan Rigau, “Barretó”. El fill, Pere

1939-1988
La Guerra Civil desmantella la cobla, que trigarà uns anys a refer-se. L’any 1943, l’arribada a la direcció de Josep Coll, un dels

Els Montgrins el 1895. A l’esquerra, al rengle del davant: Pere Rigau

1947, l’any en què van tocar a la Festa Major de Masquefa per primera vegada
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UN SEGLE I QUART DE VIDA, MITJA VIDA A MASQUEFA

Els músics que integraven la cobla orquestra el 1957

La formació de Torroella cap el 1980

més destacats intèrprets de tenora en la història de la sardana,
rellança la cobla orquestra. Dirigirà els Montgrins un parell de
temporades. És a partir d’aleshores que es produeix l’arribada
d’una altra nissaga de gran pes en al formació, la família Coll. El
pare, Josep Coll, un bon tible, que ja hi havia tocat en temporades anteriors. L’any 1946 s’hi incorpora el fill gran, Martirià
Font, i el 1956 el fill petit, Eduard Font, també tibles. Aquest
mateix any hi ha una reestructuració important que acaba amb
Martirià Font de director musical i Eduard Font com a responsable de representació. Martirià serà director fins al 1963,
quan deixa el món de les cobles orquestres, tot i que tornarà
als Montgrins i serà novament director i tible. Entre el 1963 i
el 1977 la direcció de la formació l’agafa un músic joveníssim,
Josep Cassú, amb 22 anys, qui donarà un aire nou als Montgrins,
sobretot en les feines de ball. L’any 1978 en Martirià torna a la
cobla. En aquest període incorporen notables instrumentistes
i enceten una línia de treball que els Montgrins han mantingut
fins ara, potenciar les feines de cobla orquestra: es milloren els
arranjaments, es presta especial atenció a la feina de ball i la
feina de concert... En la primera època d’aquesta etapa, a part
dels Font, hi ha dues nissagues destacades: les famílies Forcada
i Vallespí, vinculades als Montgrins des dels inicis.

En aquests 125 anys, els Montgrins han comptat amb extraordinaris tenors, la gran referència en les cobles orquestra, especialment les de terres gironines. Destaquen especialment Ramon
Ros sell, Lluís Cotxo i Josep Coll, així com uns altres quatre

1988-2009
Martirià Font es retira el 1988 i, una vegada més, els Montgrins
aposten per gent jove. Aquest és un factor que es repeteix en
la història d’aquesta cobla orquestra: prendre riscos controlats
i donar oportunitats a les noves generacions. La direcció passa
a mans de Martí Camós, que la mantindrà fins avui, i Eduard
Font mantindrà la representació fins al 2002. En aquesta època
els Mongrins de nou potencien les feines de ball i, sobretot, de
concert. La formació compta amb un privilegiat estol d’instrumentistes, compositors i arranjadors molt bons. Es produeix un
canvi important: les responsabilitats es distribueixen absolutament entre tots els components.

noms dels quals ha pogut gaudir Masquefa: Agustí Monguilod,
Josep Gispert, Jordi Molina i, l’actual, Jordi Carreras. Els masquefins i masquefines han escoltat també músics extraordinaris,
de la talla de Lluís Buscarons (flabiol), Jordi Compta (trompeta),
Tomàs Bahí (tible), Enric Vilà (fiscorn) i Amadeu Puntí (trompeta i contrabaix).
En l’actualitat els Montgrins, cobla orquestra degana a Catalunya, viu un moment dolç, amb un gran nivell musical, músics i
solistes de gran entitat.

Actuació a la Festa Major de Masquefa de l’any 1984

* Aquest reportatge s’ha elaborat amb la informació i la documentació
recollida en diverses converses amb l’estudiós masquefí Jordi Tomàs i Elías.

ACTUALITAT
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El PEV surt al carrer per recollir aportacions dels vilatans i vilatanes
El Projecte Educatiu de Vila de Masquefa
(PEV) és un instrument que ens permet
conèixer, reflexionar i debatre sobre la
realitat educativa de Masquefa i participar
en la seva transformació.
Per aquest motiu, el dissabte 25 de juliol, en
el marc de la Festa Major, el PEV va sortir al
carrer per recollir les aportacions que els
vilatans, petits i grans, tenen en relació amb
aquelles coses que els hi agraden de la vila i
aquelles altres que consideren que es poden
millorar o troben a faltar, per tal de definir
quina vila es vol construir des d’una perspectiva educativa. Els
participants van poder escriure els seus suggeriments i penjar-

los en un original estenedor de roba a la
plaça de l’Estació.
No hem d’oblidar que la participació
ciutadana, entesa com a corresponsabilització
social en l’educació, és la base del PEV de
Masquefa. Per això, el procés participatiu
d’aquesta primera fase del PEV, diagnosi, és
un procés que té previst finalitzar el mes
d’octubre. Per tal de donar a conèixer les
conclusions d’aquesta diagnosi, està previst
organitzar el primer fòrum al novembre. Es
tractarà d’una jornada de portes obertes
adreçada a tots els vilatans i vilatanes, en què es consensuaran i
prioritzaran les línies de treball del PEV, és a dir, el Pla d’Acció.

S’amplien i es milloren els serveis a la petita infància (0-3 anys)
L’Ajuntament ha adjudicat, mitjançant concurs públic, la
gestió del Servei d’Atenció a la Petita Infància i a la Família
a l’empresa CEPS Projectes Socials. A partir del setembre
aquesta empresa gestionarà l’activitat de tots els centres
educatius per a infants de 0 a 3 anys: l’Escola Bressol Municipal
La Baldufa, la Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i Sanghés,
a la Beguda, i l’Espai Infant. La nova adjudicació respon a la
voluntat de millorar l’atenció a la petita infància i a les seves
famílies i d’ampliar-ne els serveis per adaptar-se a les noves
necessitats. El concurs públic es va convocar una vegada
finalitzada l’anterior concessió del servei a l’empresa Llar
d’Infants La Baldufa SCP, concessió que es va iniciar el curs
2003/2004.
Una de les novetats més importants serà la posada en marxa
dels Espais Familiars, un espai d’informació, assessorament i
suport per a les famílies que esdevindrà un punt de trobada
on els pares i mares podran compartir experiències i resoldre,
amb els professionals, dubtes sobre aspectes de la criança i
l’educació dels infants. Es faran dues sessions setmanals. Hi

L’Ajuntament edita un llibre
i un DVD sobre la història de
La Fàbrica
La publicació i l’audiovisual es poden adquirir a preu
de cost, 6 euros, a l’Ajuntament i el CTC
L’Ajuntament de Masquefa ha editat el llibre “Hijos de Rogelio
Rojo S.A.”, que explica la història de la Fàbrica Rogelio Rojo
des dels seus orígens fins a la seva adquisició per part del
Consistori i la reconversió en un complex d’equipaments
municipals. La publicació inclou també un DVD sobre la
història de La Fàbrica amb l’audiovisual que es va projectar
en la inauguració del Centre Tecnològic Comunitari, el 8 de
maig. El llibre i el DVD es poden adquirir a preu de cost (6
euros) a l’Ajuntament i el CTC.

haurà dos espais familiars: l’Espai Nadons (per a famílies i
infants de 0 a 1 any) i l’Espai Menuts (per a famílies i infants
d’1 a 3 anys).
Les llars d’infants La Baldufa i Francesc Mata i Sanghés obriran
de setembre a juliol, de 9 del matí a 12 del migdia i de 3 a 5
de la tarda. Fins ara l’horari del mes de juliol era només de
matí i les famílies que necessitaven horari de tarda havien de
pagar un servei complementari. A les Llars també s’ofereix el
servei d’acollida (de 8 a 9 del matí) i de menjador (de 12 a 3).
I L’Espai Infant (fins ara anomenat Espai de Joc) s’oferirà de 9
del matí a 1 del migdia.
Així mateix, per tot aquests serveis també s’allargarà el
calendari escolar fins al 28 de juliol (passada la Festa Major).
Amb aquestes millores l’Ajuntament referma la seva aposta
per l’atenció a la petita infància i a les seves famílies, conscient
que l’educació és un dret universal de tots els infants i amb la
voluntat també d’ajudar els pares i mares a conciliar la seva
vida laboral i familiar.

Nova rotonda a l’accés a Can Valls
L’Ajuntament ha fet una nova rotonda a l’accés a la urbanització
de Can Valls per agilitzar el trànsit en aquesta zona.
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Un pulmó verd al cor del polígon de la Pedrosa
Es farà un parc d’1,6 hectàrees al costat del futur pàrquing de camions
L’Ajuntament està elaborant el projecte
per fer un gran parc urbà, d’1,6 hectàrees,
al polígon industrial de La Pedrosa, al
costat del futur pàrquing de camions.
Amb aquesta actuació Masquefa guanyarà
un nou pulmó verd de grans dimensions,
situat, a més, en ple cor del polígon.
Aquesta gran zona verda se sumarà a
d’altres parc urbans també previstos,
com ara el del Turó i el de la Font del
Roure.
El parc de La Pedrosa comptarà amb una
zona de bosc i àrees de lleure. També es
recuperaran camins i recorreguts per a
vianants actualment degradats o en desús.
A l’interior disposarà d’una esplanada
de dimensions considerables pensada
especialment per a acollir concentracions
importants de públic en actes populars.
A més, el traçat de camins connectarà
el parc, en el futur, amb les instal·lacions
esportives properes a la carretera B-224,
passant per diversos jardins.
Actualment se n’està redactant el
projecte i es preveu que els treballs

s’iniciaran una vegada la Generalitat
construeixi l’aparcament de camions
i n’hagi acabat la pavimentació, la
instal·lació de serveis i el tancament del
perímetre amb tanques. La plataforma on

es farà el pàrquing ja està pràcticament
enllestida. Aquests treballs han consistit
a omplir de terres els terrenys per
anivellar-los i habilitar l’esplanada sobre
la qual es farà la instal·lació.

Stop a les inundacions al carrer Montserrat
També s’estan enllestint les obres d’ampliacio del CAP, on s’ha fet una nova plaça

Les obres de sanejament del carrer Montserrat, Verge de la
Mercè i Virolai encaren la recta final. Els treballs consisteixen
a instal·lar un nou col·lector d’aigües residuals i pluvials d’1,20
metres de diàmetre, el doble del que hi havia fins ara. Amb
aquesta actuació s’evitaran les inundacions, ja que la canonada
actual en ocasions, sobretot els dies de pluja, no absorbia tota
l’aigua. També es remodelen les calçades i les voreres, les quals

es fan més amples per facilitar el pas dels vianants. A més s’hi
plantaran nous arbres.
Aquesta és una de les tres actuacions finançades amb els diners
provinents del Fonts Estatal d’Inversió Local, juntament amb
l’ampliació del consultori mèdic i l’habilitació d’una plaça (treball
també ja pràcticament enllestit) i la construcció del nou camp
de futbol.

NOTÍCIES
Contra la crisi, formació
L’Ajuntament potencia l’oferta
formativa per a adults
Al setembre es posaran en marxa els nous cursos i tallers per a
adults que organitzen l’Ajuntament i les entitats. Amb l’objectiu
d’ajudar les persones a millorar les seves capacitats laborals i
trobar feina, la nova programació no només manté els cursos
i tallers habituals sinó que s’amplia amb d’altres iniciatives. Tota
l’oferta de cursos i tallers per a adults es recollirà en una nova
guia municipal que es podrà trobar, a partir de la primera setmana
de setembre, a les dependències municipals. També es podrà
consultar al web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat). A més, el
dia 8 de setembre es farà una xerrada informativa, a la sala d’actes
del CTC, a les 10 del matí. Cal inscriure-s’hi prèviament al CTC.
Les novetats més destacades són la formació per a preparar
la prova d’accés al Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS),
l’augment de la formació en TIC, amb l’ampliació dels nivells, la
incorporació de nous tallers de recerca de feina, especialment per
a preparar oposicions, o noves xerrades informatives.
També s’han organitzat cursos de riscos laborals i d’alemany,
formació que demanarà la multinacional ALDI a les persones que
es presentin als processos de selecció de personal. En el cas de
l’alemany, i també de l’anglès, es dona continuïtat al nivell iniciat
el curs passat i, a més, s’obren nous grups de nivell inicial, tant de
matí com de tarda.
D’altra banda, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i
el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ofereixen més de
cinquanta cursos on line adreçats preferentment a persones en
atur. Les persones interessades poden fer les inscripcions i els
cursos al CTC, que és Punt de Suport de la UOC.
A més d’aquestes novetats, es manté la formació que des de
fa anys duu a terme l’Ajuntament, com ara català, neolectors,
alfabetització o les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau
Mitjà, entre d’altres. Destaca també l’àmplia oferta formativa que
organitzen les entitats, especialment en àmbits com l’esport i
l’expressió artística.

L’Àrea de Serveis Personals es
trasllada a l’antiga Masquef@ula
provisionalment
L’Àrea de Serveis Personals, a la Torre dels Lleons (C/Crehueta,
33), s’ha traslladat des del 27 de juliol a l’antiga Masquef@ula, al
Recinte Rogelio Rojo (C/Santa Clara, s/n). El motiu del trasllat
són les obres de millora que s’estan fent a l’edifici de la Torre dels
Lleons.
A l’agost, serveis mínims i
telèfons d’atenció a l’usuari
Durant aquest mes d’agost (de l’1 al 31), l’Àrea de Serveis Personals
restarà tancada i mantindrà els serveis mínims a l’Ajuntament (C/
Major, 93). També hi haurà dos telèfons d’atenció als usuaris de
Serveis Socials (691 21 53 51) i de la Borsa de Treball (607 74 16
31). L’1 de setembre, l’Àrea de Serveis Personals tornarà a obrir
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portes a l’antiga Masquef@ula, fins que no finalitzin els treballs
de millora a la Torre dels Lleons. Els usuaris que requereixin
serveis relacionats amb Cultura, Esports, Serveis Socials, Educació,
Cooperació, Joventut, Participació Ciutadana i Comunicació
hauran d’adreçar-se a aquesta seu.

El concurs d’idees per al disseny
del CAP ja té guanyador

Sierra i Callejas
Arquitectes SLP
és el guanyador
del
concurs
d’idees
que
va
convocar
l’Ajuntament
per elegir el
disseny del nou
Centre d’Atenció
Primària. Aquesta
societat ha estat
escollida com la
guanyadora entre
els
quaranta
despatxos
d’arquitectura que van presentar proposta i ara en redactarà el
projecte. El tribunal, integrat per tres arquitectes i per responsables
polítics i tècnics de l’Ajuntament, s’ha decantat pel disseny de
Sierra i Callejas Arquitectes SLP després de valorar qüestions
com el diàleg de l’edifici del CAP amb el de la Fàbrica Rogelio
Rojo, la solució proposada per a l’entrada a l’equipament, l’estalvi
energètic o el fet que tots els serveis assistencials se situïn en una
única planta per facilitar l’accés a la gent gran i a les persones amb
mobilitat reduïda. Les propostes presentades al concurs es van
poder veure en una exposició a l’Ajuntament.

Taller d’autoexploració per a
prevenir el càncer de mama
L’Ajuntament ha organitzat per el divendres 25 de setembre un
taller sobre la prevenció en el càncer de mama que ensenyarà les
dones com fer-se l’autoexploració per conèixer millor els seus pits
i saber valorar possibles alteracions. El taller es farà a la sala d’actes
del CTC de les 6 a les 8 de la tarda. La sessió comptarà amb una
intèrpret de la llengua del signes perquè les persones sordmudes
puguin seguir totes les explicacions i fer les seves intervencions.

Punt final als problemes en el
servei elèctric al Maset
Després de les gestions fetes per l’equip de govern de Masquefa
la companyia Fecsa Endesa instal·larà un nou transformador de
més potència al Maset per garantir el correcte subministrament
elèctric i posar el punt final a les anomalies que en ocasions es
produeixen en el servei.
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a la tarda, un tercer partit del sènior de l’Espardenya contra un
230 infants gaudeixen del Casal jaaltre
combinat de la urbanització.
d’Estiu i aprenen jugant valors
com l’amistat i la solidaritat
Els veterans guanyen les 24 Hores
de bàsquet d’Esparreguera
L’equip de veterans de l’Escola Bàsquet Masquefa es va proclamar
campió de les 24 Hores de Bàsquet d’Esparreguera, disputades
el 4 i 5 de juliol. Després de donar-los per guanyadors del
primer partit per incompareixença del rival, els masquefins es
van imposar clarament en el segon partit (81 a 51) a un conjunt

Aprendre valors com l’amistat, el treball en equip, la solidaritat, la
igualtat o la cultura de la pau. I de la manera més divertida possible:
jugant. Aquest és l’objectiu del Casal d’Estiu que l’Ajuntament
ha posat en marxa per a infants de Masquefa i La Beguda de
4 a 12 anys. Entre el 29 de juny i el 31 de juliol han participat en
el Casal d’Estiu fins a 230 nens i nenes, en dos blocs diferents.
El tercer bloc es durà a terme del 31 d’agost al 10 de setembre.
Els nens i nenes participants han descobert diferents arts mitjançant
la visita de personatges fantàstics que els proposen noves activitats
cada dia: màscares de guix, gimcanes, pintar samarretes, jocs esportius,
sortides per l’ entorn de la vila, malabars o fer un petit hort. També
han gaudit d’una festa de clausura i d’una excursió d’una excursió al
zoo de Barcelona i una sortida a Illa Fantasia. Compartint, a més, tots
aquests moments amb altres nens i nenes de la vila.

Can Parellada estrena
pista poliesportiva

local amb antics jugadors del CB Esparreguera i d’altres jugadors
joves. Els veterans del Masquefa van acabar imposant la seva
tècnica en un partit molt dur i de gran contacte físic. En el tercer
i darrer matx els masquefins van apallissar els veterans del CB
Esparreguera per 71 a 20, gràcies a una excel·lent defensa. En
la seva primera temporada, els veterans de l’EB Masquefa han
registrat uns excel·lents números, amb 7 victòries i només 3
derrotes, tot i haver competit amb rivals molt més joves.

93 708 60 96: servei gratuït de
recollida de voluminosos
Des del mes de maig està en funcionament un servei de recollida
porta a porta dels residus voluminosos que pretén evitar que
es deixin els trastos, mobles i electrodomèstics vells abandonats
al carrer. Per al bon funcionament del servei és necessària la
col·laboració de tothom. Quan decideixis desfer-te d’algun residu
voluminós, si no pots desplaçar-te fins a la deixalleria municipal,
només has de trucar al 93 708 60 96 i et diran quin dia i hora
pots deixar-lo a la teva porta perquè ho passin a recollir. Per a una
Masquefa neta, no deixis coses al carrer! Truca a la deixalleria!

Can Parellada ja té nova pista poliesportiva. La instal·lació, situada
als terrenys de l’antic camp de futbol, es va inaugurar el dissabte
3 de juliol i està condicionada per a la pràctica a l’aire lliure de
diversos esports, com ara el futbol sala i el bàsquet. Tal i com
va afirmar l’alcalde, Xavier Boquete, després del protocol·lari
tall de cinta inaugural, aquesta pista “permet als veïns i veïnes de
Can Parellada poder fer esport sense haver-se de desplaçar a
Masquefa”. Els veïns i veïnes que van assistir a la inauguració van
gaudir d’una exhibició del Club Twirling Can Parellada, acompanyat
de la banda de cornetes i tambors, i d’una botifarrada. També es
van jugar dos partits infantils de futbol sala, que van enfrontar
l’Espardenya amb dos combinats de jugadors de Can Parellada, i,

Els diables bufen 15 espelmes
amb un correfoc i un concert
Només tornar de les vacances els diables ja es posen les piles i
ens les volen posar a tots perquè fan 15 anys i ho celebren fent un
correfoc amb diables que han passat per la Colla durant aquests
15 anys el dia 10 de setembre. L’endemà, 11 de setembre, a la nit
hi haurà concert gratuït de grups de la zona. Durant aquests dies
i al llarg del curs es podran comprar els mocadors dissenyats
especialment per a l’aniversari.

Agost 09

Setembre 09

Agenda
20 a 21h
Intermediate
21 a 22 h

AGOST
CULTURA I FESTES
 FESTA MAJOR DEL MASET
7, 8 i 9 d’agost
Divendres, dissabte i diumenge
(consulteu pàgina 6)

 FESTA MAJOR DE
CAN PARELLADA
20, 21, 22 i 23 d’agost
Dijous, divendres, dissabte i diumenge
(consulteu pàgina 6)

 JOCS DE TAULA PER
A LA GENT GRAN
Del 24 al 30 d’agost
De dilluns a diumenge
(Activitat inclosa en el programa de la Setmana de
la Gent Gran)

 AGOST A LA FRESCA
Tots els divendres d’agost
Cinema a la fresca
A les 10 de la nit, a la plaça de l’Estació
Organiza: l’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural
Col·labora: Ajuntament de Masquefa

SETEMBRE
CULTURA I FESTES
 X SETMANA DE LA GENT GRAN
De l’1 al 6 de setembre
De dimarts a diumenge
(consulteu la pàgina 7)

 FESTA MAJOR DE LA BEGUDA
Del 3 al 6 de setembre
De dijous a diumenge
(consulteu pàgina 6)

 DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA
11 de setembre
Divendres
(consulteu la pàgina 7)

 CELEBRACIÓ DELS 15
ANYS DELS DIABLES
10 i 11 de setembre
Dijous i divendres
Dia 10: correfoc

Dia 11: concert amb grups locals

 BALLET CLÀSSIC

 FESTA DEL RAÏM

Inici 15-9-09
Iniciació a la dansa clàssica i exercicis de rítmica
Dimarts i dijous de 17.15 a 18.10h

12 i 13 de setembre
Dissabte i diumenge
(consulteu la pàgina 7)

 BATUKA

Organitza: l’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural
Col·labora: Ajuntament de Masquefa

Inici 1-10-09
Batuka i ritmes llatins
Dimarts i dijous de 15.30 a 16.30h

 TROBADA DE PUNTAIRES

 BODY FORM

19 de setembre
Dissabte
Amb la presència de puntaires d’arreu de Catalunya
(consulteu la pàgina 7)

Inici 1-9-09
Gimnàstica de manteniment
Dimarts i dijous, de 9.15 a 10.15h o de
19.15 a 20.15h

 SORTIDA CULTURAL
AL TEATRE TÍVOLI

 BODY FORM SUAU

29 de setembre
Dimarts
Per veure el musical “Hoy no me puedo levantar”
(El musical de Mecano!)
Inscripcions: de l’1 al 10 de setembre a
l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de
12 a 14h
Preu: 50 euros (autocar, entrada i entrepà)
Places limitades

CURSOS
 CENTRE TECNOLÒGIC
MASQUEF@ULA
Durant el mes de setembre es faran les
inscripcions per als cursos i tallers del darrer
trimestre de l’any (octubre, novembre i desembre)

 TALLER D’AUTOEXPLORACIÓ
PER AJUDAR A PREVENIR
EL CÀNCER DE MAMA
29 de setembre
Dimarts
De 18 a 20h, a la sala d’actes del Centre Tecnològic
Comunitari (CTC)

Inici 1-9-09
Gimnàstica de manteniment per a gent gran i no
tan gran
Dimarts i dijous de 10.15 a 11.15h

 CANT CORAL
Tots els divendres, de 22.30h a 12 de la nit
Gratuït

 DANSA CREATIVA
Inici 2-10-09
De 3 a 6 anys
Dimecres de 17.15 a 18.15h
Divendres de 18 a 19h

 DANSA MODERNA
Inici 2-10-09
Introducció a la tècnica de la dansa
comtemporània i dansa moderna
De 7 a 12 anys
Dimecres de 18.15 a 19.15h
Divendres de 19 a 20h
Per a joves i adults
Dimecres de 19.15 a 20.15h
Divendres de 20 a 21h

 DIBUIX MANGA

Cursos de l’Alzinar
 ANGLÈS
Inici 2-10-09
De 9 a 12 anys
Dimecres de 18 a 19h
De 13 a 16 anys
Dilluns de 18 a 19 h
Dimecres de 17 a 18h
Adults
Dilluns i dimecres
Inicial
19 a 20h
Pre-Intermediate

Inici 2-10-09
Classes de Dibuix Manga. Crea els teus propis còmics.
Tots els divendres de 18 a 20h

 TAEKWONDO
Inici15-9-09
Federats a la Federació Catalana de Taekwondo
Dimarts i dijous
Classes d’iniciació: de 18.15 a 19.10h
Classes d’avançat: de 20.15 a 21.15h
Més informació a l’agenda de la pàgina web:
www.ateneus.cat Inscripcions a l’Alzinar o al telèfon
93-772 68 61

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 juliol i podria haver-se modificat.

núm.

TEIXIT ASSOCIATIU

18

NOM: Grup de Teatre Teatrerus
ANY DE CREACIÓ: 2003
CATEGORIA: Joventut
ACTIVITAT: Representacions teatrals
INTEGRANTS: 11
adreça: Torre dels Lleons (C/Crehueta, 33).
tel.: 636 91 42 37
e-mail: teatrerus08@gmail.com

Grup de Teatre Teatrerus,
quan fer comèdia és un art

El Grup de Teatre Teatrerus s’autodefineix com “una colla molt avinguda”. Es tracta d’un grup de nois i noies
de Masquefa que (de moment) no poden viure del teatre, però en canvi s’hi desviuen.Teatrerus es va constituir
com a entitat a principi d’aquest mateix any 2009 i en l’actualitat l’integren Gemma Pérez (presidenta), Damià
Fosses (vicepresident), Noel Esteller (secretària), Anna Mª Tort (tresorera) i els vocals Marta Duran, Gloria
Gascon, Olga Latorre, Laia Pascual, Carles Pérez, Mercè Reyes i Xavi Pérez .
Però l’aventura d’aquests joves actors masquefins ve de lluny.Tot plegat va començar el 2003. La regidoria de
Joventut va posar en marxa una activitat de teatre per a nois i noies.Va ser tot un èxit, amb una vintena de
participants. Es tractava d’un taller per iniciar els joves al món del teatre, dirigit per la pierenca Montse Ruiz. El
curs es va allargar dos anys i el premi per als participants va ser escenificar l’obra “No és tan fàcil”, de Paco Mir.
L’obra parla de la parella, de com es connecta i desconnecta, de la hipocresia, les mentides i la inseguretat. En
aquests primers temps el grup s’anomenava Grup de Teatre de Masquefa N’uxoricidi, una paraula que sortia a
l’obra i que va fer molta gràcia als components. Per ‘exigències del guió,Teatrerus en va acabar fent una versió
una mica especial. L’obra era protagonitzada per una parella heterosexual, però en l’últim moment l’Oriol
Rovira, que feia de Quique, va deixar el grup per motius laborals i es va acabar convertint en una obra lèsbica.
Això si, el grup la va clavar i li va donar un aire modern i fora del comú. “No és tan fàcil” es va escenificar en
dues ocasions a la Sala Polivalent, els anys 2005 i 2006, amb gran èxit de públic.
El grup es va quedar sense directora just en la segona representació, però els integrants en van agafar les regnes.
El mateix 2006 N’uxoricidi va representar diversos esquetxos de la performance “Oh ... Europa!”, en el marc
de l’espectacle de gim jazz. També aquell any una agència de Barcelona especialitzada en l’organització d’actes
culturals va ‘contractar’ els joves actors de Masquefa per interpretar l’espectacle de benvinguda, mitjançant
uns personatges de cinema, a les personalitats assistents a una cerimònia del Col·legi d’Enginyers celebrada al
MNAC.
El juliol de 2008 el grup va tornar a pujar a l’escenari de la Rojo, en aquesta ocasió ja amb el nom de Teatrerus,
per a representar una obra de les T de Teatre,“Això no és vida”, que fa una mirada irònica i divertida d’algunes
de les patologies més comunes de la vida moderna: l’estrès, la depressió, l’obsessió per l’estètica...
A més de la seva fina ironia, els masquefins han tastat també la verinosa llengua dels Teatrerus en les
representacions dels pregons de Carnaval dels dos últims anys.

“Teatrerus s’autodefineix com “una colla molt avinguda”.
Són un grup de nois i noies de Masquefa que (de moment)
no poden viure del teatre, però en canvi s’hi desviuen”

