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Masquefa ja té a punt
la tercera Fira Futur

El Carnaval, un nou
rècord de participació

EL NOU
INSTITUT JA
TÉ FESOMIA

MASQUEFA

SABÍEU QUE...
GIM DOLÇA, els beneficis de l’activitat física
L’Ajuntament organitza classes de gim
dolça per a persones majors de 55
anys. Aquestes sessions d’activitat física
suau permeten cuidar la salut, mantenirse en forma i relacionar-se amb altres
persones. L’objectiu és la prevenció, el
manteniment, la rehabilitació i el lleure. La
pràctica esportiva continuada comporta
importants beneficis. A nivell fisiològic
i biològic hi ha una millora dels òrgans
interns i les capacitats físiques. Influeix
també en altres aspectes de gran importància: ocupació del temps lliure, creació d’unes
obligacions i integració en un grup social de característiques similars, entre altres.
Les classes de gim dolça volen contribuir a millorar i mantenir l’autonomia física i la
qualitat de vida, fomentar el treball en grup i l’aspecte psicològic i treballar l’aspecte
sociabilitzador amb activitats recreatives complementàries. Es fan de setembre a juliol
a la Sala Polivalent de la Rogelio Rojo i van a càrrec d’una professional. Hi ha tres grups:
nivell bàsic, nivell intermig i nivell avançat. El preu és de 15.50 euros per trimestre.
Per a més informació i inscripcions: Àrea de Serveis Personals (C/ Crehueta, 33 – 93
772 78 36).
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Primer de tot, penseu en les raons
•
que teniu per a deixar-ho.
Fixeu una data clau i procureu que
•
no sigui una època de tensions
per excés de feina, preocupacions,
exàmens...
I, sobretot, s’ha de deixar de cop.
•
El dia assenyalat no penseu que no
fumareu mai més, preocupeu-vos
només del dia d’avui.
Beveu grans quantitats d’aigua
•
i tota mena de sucs de fruita
preferentment naturals i rics en
vitamina C. Això ajuda a eliminar
la concentració de nicotina de
l’organisme.
Ompliu les estones de lleure fent
•
esport o recuperant aquella afició
que havíeu deixat de banda.
Si tots sols no podeu, el metge/ssa
•
us pot ajudar i assessorar.
Més informació: http://www.gencat.cat/
salut/depsalut/pdf/gpf.pdf

S’allarga el termini
per presentar-se al
concurs de cartells

El termini per presentar treballs al
concurs de cartells de la Festa Major
Petita de Sant Isidre, la Festa Major i la
Festa del Raïm s’ha allargat fins al 15
de març. Les obres s’han de presentar
a la recepció de l’Ajuntament (C/ Major, 93), en horari d’atenció al públic.
Cal adreçar-les al tècnic de Participació, Xavier Pérez i Fornés. D’acord
amb les bases aprovades pel Consell
de Participació i Convivència, el concurs està obert a la participació de
tothom, sense límit d’edat, de manera
individual i col·lectiva. Cal presentar
una obra original i inèdita. Els cartells
guanyadors de cada festa seran premiats amb 120 euros.
D’altra banda, la Comissió Permanent
del Consell de Participació s’ha tornat
a implicar en la festa més participativa,
el Carnaval, fent les tasques de jurat
per garantir la imparcialitat dels resultats. El jurat ha visitat les botigues
i aparadors inscrits en el concurs de
comerços disfressats. També va seguir atentament la rua per valorar el
disseny, la originalitat, el dinamisme, la
qualitat acústica i la crítica social i escollir les comparses guanyadores.
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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
CTC
93 772 78 28
Deixalleria/Recollida voluminosos 93 708 60 98
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
CEIP MASQUEFA II
93 772 66 48
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
MUNICIPAL LA BALDUFA 93 772 50 11
ESCOLA BRESSOL
93 772 50 24
DE LA BEGUDA
ESPAI INFANT
93 772 70 78
FARMÀCIA
93 772 53 01
FECSA
902 536 536
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
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FIRA FUTUR,
L’APARADOR DE
LES SORTIDES
FORMATIVES I
PROFESSIONALS

ACTUALITAT
Masquefa acollirà del 3 al 5 de març la quarta
edició de Fira Futur, el certamen que vol
ajudar els joves entre 16 i 25 anys a decidir el
seu futur formatiu o professional mostrantlos les sortides educatives i laborals que hi ha
en el territori. En temps de crisi, Fira Futur fa
un pas més enllà . Aquest any s’adreça també
a totes aquelles persones que busquen en la
formació un camí d’accés cap al món laboral o
una eina per millorar la seva feina actual

Organitzada per l’Ajuntament amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona, la fira tornarà a convertir la Sala
Polivalent del Recinte Rogelio Rojo en un gran aparador amb les
sortides formatives i professionals que existeixen en el territori
d’influència de l’Anoia Sud.
Així, hi instal·laran estands informatius una vintena de centres
de formació diversa, entre instituts, universitats, acadèmies i
serveis d’ocupació, entre altres, els quals exposaran les seves
ofertes i atendran també les consultes dels visitants de manera
personalitzada.
Aquesta vegada Fira Futur no serà només útil als joves que han
acabat o deixat l’ESO i volen conèixer les diverses sortides que
tenen, als seus familiars i als professionals de l’orientació, sinó
que també vol donar un cop de mà a totes les persones que
volen formar-se permanentment o bé formar-se per trobar feina
o millorar el seu actual lloc de treball.
Amb aquest objectiu, el certamen obrirà portes simultàniament
i tots els dies tant als centres escolars amb visita concertada
com als joves i el públic en general. Fira Futur es podrà visitar el
dijous 4 de març de 10 del matí a 1 del migdia, i el divendres 5 de
març de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la tarda.
Els visitants hi trobaran informació sobre batxillerat, cicles
formatius, estudis universitaris, proves d’accés, idiomes, formació
per a l’ocupació, formació en Tecnologies de la Informació i la
Comunicació o l’accés a cossos de seguretat, entre altres.
Fira Futur s’inaugurarà el dimecres 3 de març, amb les
intervencions de responsables polítics i tècnics.

"El certamen amplia mires i s’adreça a tothom qui vol formar-se permanentment o veu en la
formació un camí per trobar feina o millorar el lloc de treball"
SUMA D’ESFORÇOS

REEDICIÓ DE LA GUIA

Liderat per Masquefa, Fira Futur és possible gràcies
al treball conjunt de la Xarxa TET Anoia Sud. Aquesta
xarxa la integren tots els agents que intervenen en
el procés de transició de l’escola al món del treball
dels municipis de Piera, Capellades, Hostalets de
Pierola, Cabrera d’Anoia, la Pobla de Claramunt,
Vallbona d’Anoia i la Torre de Claramunt, a més de
Masquefa.

De la mateixa manera que en les tres edicions anteriors,
amb motiu de Fira Futur es tornarà a lliurar la “Guia
de recursos educatius i laborals del territori”, ampliada i
actualitzada. La publicació inclou tots els serveis i recursos
formatius i professionals existents en el territori. La guia
es reparteix en els vuit municipis que formen part de la
Xarxa TET (Transició Escola Treball) Anoia Sud i també a
Santa Margarida de Montbui.

MASQUEFA
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NI LA CRISI NO AIGUALEIX L’ALEGRIA DEL CARNAVAL
El Rei Carnestoltes va tornar a protagonitzar, el dissabte 20 de febrer, la
festa més participada a Masquefa. Per un dia els vilatans i vilatanes van
aparcar el desànim que genera la crisi i van sortir massivament al carrer
per gaudir de l’alegria del Carnaval. Des que va potenciar-se ara fa tres
anys, aquesta celebració ha anat registrant unes xifres de rècord. Aquest
any no ha estat una excepció i la participació ha continuat escalant, amb
19 comparses integrades per 500 persones.
Aproximadament un miler de masquefins
i masquefines va gaudir de la Rua. Els
canvis introduïts per l’organització, la
regidoria de Joventut, en el concurs
de comparses (amb noves categories
de menys de 20 integrants i més de 20
integrants) va afavorir la participació.
També nombrosos vilatans i vilatanes
van sumar-se a títol particular a la rua
per lluir les seves originals disfresses.
La desfilada, que aquest any va canviar
també de lloc de sortida i de recorregut,
va veure passejar personatges tan
curiosos com un grup d’alienígenes, Elvis
Presley i Marilin Monroe, acompanyats
d’un espectacular casino de Las Vegas, o
fins i tot una transgressora adaptació de
La Trinca. També van trepitjar els carrers
de Masquefa una peluda comparsa
de hippies caiguda dels anys 60, uns
sorollosos pallassos armats amb tambors
i trompetes, un grup de primitius homes
i dones, o un enterrament que liquidava
el temps de bonança econòmica basats
en l’especulació del totxo. Indis i vaquers
no es van perdre la cita, com tampoc

no ho van fer un crític grup de mims
amb moltes coses ‘a dir', un grup de
col·legiales, una representació d’avatars
aterrats des del planeta Pandora o una
original Ruta Xacobea, entre altres.
El Rei Carnestoltes va aparèixer aquest
any a la Sala Polivalent disfressat de
crisi i recordant a tothom els mals
temps que passen moltes butxaques
i les llargues cues que registra l’atur.
La provocació, però, no va desanimar
els vilatans i vilatanes. Un grup de
presoners interpretats pels actors del
grup de teatre local Teatrerus també
va mirar de posar aigua al vi amb les
seves crítiques a les cues d’esperes per
ser atesos a l’ambulatori o presentar
instàncies a l’Ajuntament, l’exagerat
pànic que va originar la campanya de
la grip A, o els equipaments encara
pendents, com ara la nova piscina. Ni
tan sols això va aconseguir apagar els
ànims dels nombrosos masquefins i
masquefines que omplien de gom a
gom la sala. A la nit la Sala Polivalent va
acollir un ball de disfresses

GUANYADORS
DELS CONCURSOS
DE COMPARSES I
COMERÇOS
El primer premi per a les comparses
de més de 20 integrants (categoria
A) va ser per a la comparsa Tornada
als 60, mentre que Valle del Omo es
va endur el segon. En la categoria
B (comparses de menys de 20
membres) el primer premi va ser
per a la comparsa Enterrament, i
el segon per als Mims amb molt a
dir. Els primers classificats van ser
premiats amb 300 euros, i els segons
amb 200.
Pel que fa al concurs de comerços, el
primer premi als aparadors guarnits
va anar a mans de Mobles Masquefa,
i el segon al Cuc de seda. En l’apartat
de guarniment de tot l’establiment
va guanyar Perruqueria Hortensia.
El segon va ser per al forn de pa
Mora de l’avinguda de la Línia.
L’originalitat
dels
aparadors,
establiments i comparses va
obligar el jurat, format per la
Comissió Permanent del Consell de
Participació i Convivència, a rumiar
de valent per decidir els vencedors.
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NOTÍCIES

Arranca l’ampliació de la llar d’infants de La Beguda
El centre doblarà la capacitat i
arribarà fins a les 61 places

Aquest març començaran les obres d’ampliació de la llar
d'infants municipal Francesc Mata i Sanghés, a la Beguda.
L’actuació permetrà doblar la capacitat d’aquest equipament,
que passarà de 2 aules i 30 places a 4 aules i 61 places. L’ampliació
es farà aprofitant el desnivell del terreny per crear una nova
planta baixa amb dues aules de 45 metres quadrats cadascuna
i equipades amb banys, vestidors i magatzems. També s’hi farà
una sala polivalent i una altra sala per a usos múltiples. La llar
d’infants, amb una superfície actual de 205 metres quadrats,
creixerà fins als 413.
Les obres s’han adjudicat a Construccions Masquefa per un
import de gairebé 276.000 euros. La direcció de l’obra anirà
a càrrec de DAC Arquitectura, el gabinet que ja va redactar
el projecte. El termini d’execució de les obres és de quatre
mesos i mig, de manera que estaran acabades a l’estiu. Així,
l’ampliació serà una realitat el nou curs.
L’ampliació de la llar d’infants Francesc Mata i Sanghés compta
amb dues subvencions de la Generalitat amb un import total de

L’ampliació serà una realitat
aquest nou curs

255.000 euros. Els diners restants els aportaran, a parts iguals,
els ajuntaments de Masquefa, Sant Esteve i Sant Llorenç.

Busquem imatge per a la llar d’infants Francesc Mata i Sanghés
L’Ajuntament va posar en funcionament l'octubre de 2008 la llar
d’infants municipal Francesc Mata i Sanghés. El centre, ubicat en
els terrenys cedits pel senyor Francesc Mata i Sanghés, manté
el seu nom, però no té una imatge que ajudi a identificar-la. És
per això que ara s’obre un procés participatiu per trobar un
logotip.
•

Criteris per a la imatge: que sigui fàcil de
recordar i identificar pels infants de 0 a 3 anys;
que estigui vinculada a La Beguda Alta (que faci
referència a l’entorn del lloc on es troba l’edifici
o a tradicions i costums pròpies), que doni una
imatge positiva, que sigui educativa, que estigui
relacionada amb l’activitat que es porta a terme,
que no sigui ambigua, que no tingui més d’una
interpretació, que no indueixi a confusió.

•

Presentació de propostes: fins al 15 de març
a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament
(C/ Crehueta, 33). Cal omplir una instància
indicant les vostres dades i posant-hi “Logotip
llar d’infants”. Cal que presenteu la vostra
imatge en arxiu jpeg, en un cd amb les vostres
dades personals.

Un cop exhaurit el període de presentació, la comissió formada
pels representants dels Consells de Participació de la Llar
d’ Infants Municipal Francesc Mata i Sanghés i de l’EBM La
Baldufa, els representants de les AMPA dels dos centres que
aquestes designin, i els serveis tècnics de la regidoria d’Educació
de l’Ajuntament escolliran una de les imatges (logotip) i la
proposaran al ple municipal per a la seva aprovació. Per a més
informació podeu trucar al 93 772 78 36 (extensió 1).

NOTÍCIES
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El PEV, un projecte de tots i totes per a tots i totes
Sóc masquefí, perquè vull i perquè visc a Masquefa. I crec que
l’educació és una eina fonamental per al desenvolupament
humà. No sóc professor, però puc ensenyar. No sóc alumne,
però puc aprendre. Tots i totes podem ensenyar, tots i totes
podem aprendre. Aquests són alguns dels meus principis.
I, per sort, penso que són també principis dels meus companys
i companyes del grup motor del PEV de Masquefa.
Però anem a pams: “Per bo que
sigui el bressol, millor és una bona
criança”, diu una dita escocesa. Crec
que aquesta dita explica molt bé el
PEV de Masquefa. I què és el PEV? El
PEV és el Projecte Educatiu de Vila.
Un projecte de vila (de tots i totes
per a tots i totes) que vol fer de
Masquefa una terra educadora.
Podria ben ser que un projecte
amb un nom tan estrany no fos fàcil
d’explicar. Però no és així. El PEV
parteix del simple principi que tots
i totes podem educar i educar-nos.
Un PEV és un anar junts i de bon
rollo per la nostra vila. Qui? Quants
i quantes més millor! Els centres educatius, les famílies, les
associacions, les entitats, l’Ajuntament ... tu i jo.
Les persones que formem el grup motor del PEV de Masquefa
acabem de començar a treballar. Us podria dir els nostres
noms, o el nostre perfil: estudiant, jubilada, tècnica o secretari.
Però aquestes etiquetes se’ns queden curtes. Perquè cada
masquefí és moltes coses a la vegada: jove o gran, home o
dona, treballador o estudiant, polític o apolític. Som, en tot cas,
vilatans i vilatanes amb un avantatge gran respecte milers de

pobles, viles i ciutats del planeta: nosaltres creiem en l’educació,
i així ho ha recollit el nostre Ajuntament. Tenim un projecte
comú.
La participació i la corresponsabilitat és nostra. Som la gent de
Masquefa, des de l’àvia més iaia fins al nadó acabat de néixer,
els que ens hem de creure que el Projecte Educatiu de Vila pot
transformar socialment els nostres carrers, les nostres vides.
Un PEV no neix espontàniament,
ni pot créixer sense la voluntat
dels seus vilatans i vilatanes.
Demana també de la planificació
i el compromís polític a llarg
termini, més enllà de legislatures
concretes des de la casa gran de
la vila, que és l’Ajuntament.
Ja ho veieu, tot just comencem
el nostre camí, que és el vostre.
Us agrada viure a Masquefa?
Us estimeu la vila? Creieu que
l’educació és important? I que
el treball en xarxa, colze a colze,
pot millorar el nostre entorn?
Una sola resposta afirmativa a
qualsevol de les anteriors preguntes us assenyala, de manera
directa, el senderi del PEV de Masquefa.
Sigueu benvingudes i benvinguts a participar-hi... i gràcies!
Jordi Ferron
Membre del Grup Motor del PEV de Masquefa
Més informació:
Oficina Tècnica (93 772 78 36 -- pevmasquefa@masquefa.net).

El 9 de març, punt informatiu sobre la TDT a l’avinguda Catalunya
El dimarts 9 de març s’instal·larà a l’avinguda Catalunya, davant del
CTC, un punt d’informació per explicar als vilatans i vilatanes com
s’ha de fer el procés d’adaptació a la Televisió Digital Terrestre
(TDT) i els beneficis dels quals permet gaudir aquesta tecnologia.
Els professionals d’aquest punt informatiu (un vehicle que estarà
estacionat de les 9 del matí a les 2 del migdia i de 2/4 de 5 a
2/4 de 7 de la tarda) explicaran de manera senzilla com adaptarse a la TDT i el seu funcionament, amb algunes demostracions
pràctiques. També resoldran els dubtes dels vilatans i vilatanes.
Aquesta acció s’emmarca en una campanya informativa de la
Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la
Informació del Govern central.
L’apagada de les emissions de la televisió analògica a Masquefa es
produirà el 3 d’abril, quan deixaran de funcionar tots els centres
emissors que donen cobertura al casc urbà, Can Parellada, Can
Valls, El Maset, Can Quiseró i La Beguda Alta. Per a informació
sobre el procés d’adaptació a la TDT podeu trucar al telèfon 012
d’informació de la Generalitat o consultar el web www.tdt.cat.
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‘Ensenyar a pescar, i on pescar’
Al CTC pots fer tallers gratuïts per aprendre a buscar feina i per saber on trobar-la
Davant l’actual situació econòmica, l’Ajuntament ha potenciat
l’oferta formativa per ajudar els masquefins i masquefines a
trobar feina o a millorar el seu lloc de treball. El Consistori
organitza cada trimestre diversos tallers gratuïts, que es duen
a terme al Centre Tecnològic Comunitari (CTC).
Saber buscar
Alguns d’aquests tallers proporcionen tècniques per a la
recerca d’un lloc de treball. Es tracta que els participants
aprenguin a buscar feina de la manera més eficient possible.
• “Com treure més partit del currículum”. El currículum és
la carta de presentació del candidat a una feina. Aquest
taller ensenya als participants algunes tècniques per
millorar-lo.
• “Com presentar-se
a una entrevista de feina”. Es
proporcionen consells pràctics per tal d’afrontar amb
més seguretat l’entrevista i augmentar, així, les opcions
d’aconseguir el lloc de treball. S’incideix en la importància
del què diem i com ho diem durant l’entrevista, tant a
nivell verbal com no verbal.

•

aprofitar internet i totes les seves possibilitats per
buscar feina. Els darrers anys la xarxa s’ha convertit
en una de les principals borses d’ofertes laborals. Els
participants aprenen on trobar informacions útils per
a la recerca de feina (cursos de formació, tècniques
de recerca, adreces d’empreses, informació sobre el
mercat de treball...). També se’ls ensenya a usar internet
per a fer autocandidatura i a utilitzar borses de treball
específiques de la xarxa, com ara infojobs.com, servijobs.
com o currantes.com. A més se’ls explica com aprofitar
la pròpia presència a Internet (per exemple al facebook)
per cercar feina.
“Com presentar-se a unes oposicions”. Les oposicions
per accedir a un lloc de treball a l’Administració s’han
convertit en els darrers temps en una opció cada vegada
més demanada. L’Ajuntament ha posat en marxa un taller
que ensenya què són i com funcionen les oposicions, quins
requisits s’han de complir, les diferents administracions i
places a les quals ens podem presentar, i alguns consells
per a preparar i fer les proves, entre altres.

On buscar
Altres tallers mostren als participants algunes ‘portes’ per
entrar al món laboral.
• “La feina a un clic”. Masquefa va posar en marxa aquest
taller de manera pionera a la comarca. L’objectiu és

Per a aquest trimestre encara és possible apuntar-se als tallers
Com presentar-se a unes oposicions (es farà el 4 de
març, de 10h a 12h) i Com presentar-se a una entrevista
de feina (18 de març, de 10 a 12h). Les inscripcions es poden
fer fins al dia abans al CTC (avinguda Catalunya, 60).

Primer curs de conducció de
carretons elevadors

Avis i àvies ensenyen informàtica a d’altres persones grans

Setze persones van fer els dos cursos per a l’obtenció del carnet
de conducció de carretons elevadors organitzats per l’Ajuntament.
Aquesta és la primera vegada que s’oferia aquesta formació, cada
cop més demanada per les empreses. Els cursos es van fer al matí
i a la tarda i van consistir en una part teòrica i una altra pràctica,
de tres hores de durada cadascuna. També es va fer l’examen
teòric i pràctic per a l’obtenció del carnet.
La formació la va impartir l’empresa PREVENgrup, especialitzada
en prevenció en riscos laborals. El curs va comptar amb la
col·laboració de les empreses Grup Transpal i Constructora de
Calaf.

Des del gener un grup d’avis i àvies que ja han fet cursos a
Masquef@ula ensenyen informàtica a d’altres persones grans
que comencen. Així, s’aconsegueix que la gent gran que ja té
coneixements i experiència puguin compartir-les amb d’altres
avis i àvies interessats a iniciar-se en el món de la informàtica.
Les sessions tenen lloc cada divendres al CTC, amb el suport
de la professora Yolanda Anguita. Es fan activitats com aprendre
a elaborar un calendari, fer-se el seu propi facebook, usar el
correu electrònic o cercar informació i imatges a Internet. Així,
els alumnes coneixen eines que els són d’utilitat en el seu dia a dia,
per exemple a l’hora de relacionar-se amb les famílies i amistats.
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L’Ajuntament prepara les
terceres Botigues al Carrer

Comparteix cotxe per anar
a treballar o estudiar

Es faran el diumenge 14 de març si
s’aconsegueix una bona participació de
comerços

“Et porto!” és un servei de l’Ajuntament per fomentar que
les persones comparteixin cotxe per anar a treballar o
a estudiar. Així, els qui cada dia van a la feina o al centre
d’estudi en cotxe i volen portar algú per compartir despeses,
i també els qui no tenen cotxe i esperen que algú els porti,
poden posar un anunci personant-se al Centre Tecnològic
Comunitari (CTC), a l’avinguda Catalunya, 60, trucant al 93
772 78 28 o bé escrivint un correu electrònic a l’adreça
donatunaoportunitat@masquefa.net.
D’aquesta manera entren a formar part d’una borsa amb totes
les ofertes i les demandes, on poden buscar les propostes que
millor encaixen amb les seves necessitats.

L’Ajuntament treballa en la tercera edició de Les Botigues
al Carrer, que s’ha programat per al diumenge 14 de març.
La iniciativa, que ha obtingut una extraordinària resposta de
comerços expositors i visitants en les dues edicions precedents,
es durà a terme en funció del nombre de comerços que
finalment s’hi inscriguin.
Les Botigues al Carrer volen ser una fórmula per plantar
cara a la crisi i ajudar el comerç local a donar a conèixer els
seus productes i serveis mitjançant les parades instal·lades a
l’avinguda de La Línia, entre els carrers Rogelio Rojo i Santa
Clara. A la vegada permet als masquefins i masquefines gaudir
d’una jornada especial en què combinen dues activitats com
passejar i comprar.
Aquestes terceres Botigues al Carrer tornaran a concentrar-se
al matí, tot i que l’horari s’allarga respecte a la primera edició.
Així, les parades obriran de les 10 del matí a les 3 del migdia.
Les dues Botigues al Carrer celebrades fins ara (al març i a
l’octubre del 2009) han estat un autèntic èxit de participació i
han superat les previsions més optimistes. La darrera edició va
comptar amb 24 establiments i més d’un miler de visitants.

Inscripcions

Els comerciants interessats a participar-hi tenen fins a l’1 de
març per fer les inscripcions. Cal que omplin la butlleta que
els ha fet arribar l’Ajuntament i la retornin mitjançant el fax
93 772 58 68 o el correu electrònic masvsl@diba.cat. També
poden lliurar-la personalment a la recepció del viver d’empreses
del CTC, a l’avinguda Catalunya, número 60. A més han de fer
efectiu el pagament d’una quota d’inscripció de 26 euros a la
recepció de l’Ajuntament (C/ Major, 93), de 9h a 14h.

El 14 de març, plantada de les
alzines dels nadons nascuts el 2009
El diumenge 14 de març es farà la plantada col·lectiva de
les alzines amb què l’Ajuntament obsequia tots els nadons
de Masquefa nascuts l’any 2009.
Així, les famílies amb nens i nenes nascuts l’any passat
estan convocades, a les 11.30 del matí, al parc del costat
de l’aparcament de camions que s’està fent al polígon
industrial La Pedrosa.
Allà mateix se’ls lliuraran les alzines per poder participar
d’una plantada conjunta.L’objectiu d’aquesta iniciativa és
fer un bosc dels infants de Masquefa. Per això es repetirà
cada any. Amb aquesta acció també es vol que la vila
guanyi una nova zona verda i a la vegada contribuir a que
els infants estimin la natura.

Recomanacions per a les revisions
de gas butà i propà als domicilis
L’Ajuntament recomana als vilatans i vilatanes que rebin la
visita d’empreses que fan les revisions de les instal·lacions
de gas butà i propà que demanin a l’instal·lador, a més de
l’acreditació de l’empresa, el carnet d’instal·lador de gas
expedit per la Generalitat. També podem comprovar la
identitat de l’instal·lador telefonant a la Direcció General
d’Energia i Mines ( 93 484 94 00). L’horari d’atenció és de
8 del matí a 15h de dilluns a divendres, i els dimarts de
16h a 18.30h.
L’usuari té dret a demanar un pressupost abans de la
realització dels treballs i a rebutjar-lo o acceptar-lo, i
signar o no un contracte de manteniment. Hi ha diverses
empreses homologades que ofereixen el servei de revisió
de les instal·lacions de gas butà i propà dels domicilis.
L’usuari té dret a escollir lliurement l’empresa que pot
fer-li el manteniment.
Quan es té coneixement que una empresa està oferint
aquests serveis a la població, és requerida per l’Ajuntament
perquè presenti tota la documentació que acredita que
està autoritzada a fer les revisions.
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318 persones van anar al teatre el 2009 de la mà de l’Ajuntament
Les sortides al teatre que organitza l’Ajuntament han obtingut un
extraordinari èxit de participació. Fins a 318 persones van anar
al teatre en les sortides programades el 2009. Els assistents van
gaudir de 6 representacions de gèneres diferents, els quals s’han
caracteritzat per un gran èxit de crítica i públic. Cada sortida va
registrar 53 espectadores i espectadores de mitjana.
Els masquefines i masquefines van poder veure durant l’any passat
espectacles tan populars com ara “La bella y la bestia, el musical”,
“La Passió d’Esparreguera”,“Boeing, boeing”,“La vida por delante”,
el musical “Hoy no me puedo levantar” i “La montaña rusa”, tots
ells amb destacades figures de l’escena teatral catalana i estatal.
En aquests primers mesos de l’any 2010 els masquefins i
masquefines han assistit ja a dos espectacles:“Les noces de fígaro”,
en aquest cas representada a Masquefa amb l’assistència de 160
persones, i “La doble vida d’en John”, protagonitzada pel popular
Joan Pera (amb 63 assistents).
Les sortides al teatre són una de les activitats del programa
estable d’activitats culturals “Fem Cultura”.Amb aquesta iniciativa

l’Ajuntament vol garantir als masquefins i masquefines una oferta
variada, de qualitat i estable, i educar la sensibilitat vers la cultura.
A més de les sortides al teatre, es fan activitats com ara l’espai de
debat Cafès amb Història, xerrades, sortides a espectacles i visites
a museus o recorreguts turístics, entre altres.

Activitats per commemorar el Dia Internacional de la Dona
L’Ajuntament, amb la col·laboració d’entitats, ha organitzat diverses activitats per a commemorar el Dia Internacional de la
Dona, que se celebra el 8 de març.
Divendres 26 de febrer
20.30h, Sala Polivalent
Taller de risoteràpia
A càrrec de l’Associació de Dones de
Masquefa
Dijous 4 de març
17.30h, Sala Petita
Xerrada "Dona, ja et cuides prou?"
Organitza l'Associació de Dones de Masquefa
Dilluns 8 de març
Durant tot el dia
Obertura d’un bloc temàtic sobre el Dia
Internacional de la Dona a internet
Els usuaris i usuàries de Masquef@ula que
hi deixin comentaris tindran aquell dia

connexió gratis.
18.00h, Sala Polivalent
Cinefòrum
Amb la projecció de “La reina Victòria”
Berenar-sopar
Lectura del manifest del Dia Internacional
de la Dona
Dijous 11 de març
10h, sala d’actes del CTC
Taller “Dones i Salut”
A càrrec de la Red de Mujeres
Profesionales de la Salud RED-CAPS
Divendres 12 de març
20.30h, Sala Polivalent

Els majors de 60 anys ajuden
a l’Administració a definir
polítiques per a la gent gran
85 persones van participar al CTC en el taller “Gent gran
en procés”, una iniciativa del Consell Comarcal per recollir
les opinions dels majors de 60 anys respecte a les polítiques,
programes, serveis i actuacions que han de dur a terme
les administracions per a la gent gran i per a promoure un
envelliment actiu.
La sessió va comptar amb la presència de polítics i tècnics
de les administracions, els quals van exposar els objectius

Taller de dansa del ventre
A càrrec de l’Associació de Dones de
Masquefa
Preu: socis gratuït i no socis, 4 euros
Del 8 al 13 de març
De 10h a 13 i de 17h a 20h, al CTC
Exposició dels treballs de les alumnes
participants al curs d’ofimàtica de “Dona’t
una oportunitat”
Dissabte 13 de març
A partir de les 21h, a la Sala Polivalent
Sopar, espectacle i ball
Preu: 20 euros
Compra de tiquets: fins al 10 de març a
l’Ajuntament (C/Major, 93), de 12h a 14h

de la iniciativa i la mecànica de funcionament. Per part de
l’Ajuntament de Masquefa hi van ser l’alcalde, Xavier Boquete,
i la regidora de Benestar Social, Àngels Font.
També es van fer diversos grups de treball amb els vilatans
i vilatanes i els representants de les administracions. A
Masquefa hi van participar veïns i veïnes de la vila i també de
Cabrera, Capellades, els Hostalets, Piera, La Pobla i Vallbona.
En total el Consell ha organitzat cinc tallers arreu de la
comarca. Amb les aportacions recollides s’elaborarà un Pla
Comarcal de la Gent Gran de l’Anoia, el qual definirà les
principals polítiques i serveis a dur a terme per part de
l’Administració per a la gent gran.
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AIXÍ SERÀ EL N
La Generalitat ja té a punt l’avantprojecte del nou edifici de la Secció d’Estudis Secundaris
(SES) de Masquefa. Aquest primer esbós dibuixa un espectacular edifici amb quatre línies
d’ESO i cabuda per a 480 alumnes de 12 a 16 anys. També preveu una futura ampliació per
acollir els estudis de batxillerat per als alumnes de 16 a 18 anys

El nou institut es començarà a construir al maig o juny del 2010
amb un període d’execució de tretze mesos. Es farà a l’esplanada
que hi ha al costat del CRARC, on s’ha de construir també el
nou edifici de la tercera escola, el CEIP Masquefa II.
L’institut s’ubicarà en un edifici de tres plantes amb forma de
“U” i disposarà d’una superfície total construïda de més de
4.400 metres quadrats.
D’acord amb el que preveu l’avantprojecte, a l’ala nord de l’edifici
(que donarà a l’avinguda Maresme) s’hi situarà, en la planta baixa,
la cafeteria i el menjador. Les plantes primera i segona acolliran
8 aules per als estudiants de primer cicle d’ESO.
L’ala sud (perpendicular als carrers Rogelio Rojo i Xic de
l’Anyé) l’ocuparan, en la planta baixa, el gimnàs i els vestidors,
mentre que a les plantes primera i segona s’hi faran unes altres
8 aules, aquestes per als estudiants de segon cicle d’ESO, i 2
laboratoris.
Finalment, a l’ala est (que donarà al CRARC i connectarà les
altres dues ales) s’hi farà la zona d’administració i professorat, la

biblioteca i dos tallers, en la planta baixa. A les plantes primera
i segona s’hi trobaran 3 aules temàtiques (informàtica, músicaidiomes, i plàstica-àudiovisuals) i unes altres 2 aules de suport.
El nou edifici de la SES comptarà també amb una pista
poliesportiva, una zona de pati i un aparcament per a bicicletes
i motocicletes.
La futura ampliació a 2 línies de batxillerat es farà prolongant
l’ala sud. S’hi ubicaran un total de 6 aules (3 en la planta primera
i 3 en la planta segona), així com una aula de tecnologia i un
laboratori. A més es farà una segona pista poliesportiva.
L’edifici ha estat dissenyat amb criteris de gran funcionalitat.
A més, s’ha primat la seva integració amb l’entorn urbanístic i
paisatgístic.
L’Ajuntament ja s’ha reunit amb els joves de la vila i amb els
representants de l’AMPA de la SES per mostrar-los l’avantprojecte
redactat per la Generalitat.
La Generalitat va adjudicar la construcció del nou institut per un
import total de 5.200.000 euros.
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“AQUÍ LES FAMÍLIES PERDEM LES NOSTRES PORS I NEGUITS”
L’Espai Familiar és un servei de l’Ajuntament d’atenció a la petita infància. S’hi fan
xerrades i tallers per informar i assessorar les famílies amb infants de 0 a 3 anys sobre
les qüestions relacionades amb la criança i educació dels seus fills i filles
La Raquel és una de les mares que participen en les sessions
de l’Espai Familiar. El dimecres 17 de febrer escolta i observa
amb molta atenció les explicacions i demostracions dels
representants de Creu Roja d’Igualada sobre els primers
auxilis en nadons de 0 a 3 anys. Què hem de fer si el nostre
nen o nena es crema, o cau, o s’ennuega? Són algunes de les
preguntes que la inquieten i a les quals avui troba resposta.
Mare d’un nen d’un any, l’Arnau, la Raquel ha participat en
totes les sessions que s’han fet a l’Espai Familiar des que
es va posar en marxa al desembre. “L’Espai Familiar és molt
necessari”, afirma. “A classes de pre-part t’expliquen com
preparar-te per a parir, però ningú no et diu què has de fer
després”. “Et sents molt perduda, sobretot si ets mare per
primer cop, i moltes pors i neguits que tens desapareixen
quan vens aquí i comproves que allò que et preocupa, que no
saps si és normal, preocupa també a la resta de les famílies”.
“Entre tots, les famílies i els educadors –diu- aprens què has
de fer”. Per això anima tots els pares i mares amb infants de
0 a 3 anys a participar-hi.
A l’Espai Familiar la Raquel ha pogut resoldre alguns dubtes
que la neguitejaven. “Fins fa poc l’Arnau dormia amb nosaltres,
l’adormia als braços, i no sabia què fer perquè comences a
dormir sol; aquí m’ho han ensenyat i en dues setmanes ho
hem aconseguit”. També li va ser de gran utilitat el taller
d’alimentació. “Estava amoïnada perquè em demanava el pit
cada hora; vaig començar a donar-li el biberó, perquè pensava
que no era normal, que quedava amb gana”. “Però aquí
–afegeix- vaig veure que a la resta de mares també els passava
el mateix; de saber-ho li hauria continuat donant el pit!”.
Les sessions de l’Espai Familiar es fan cada dimarts i dimecres
a les instal·lacions del carrer Pujades,1, baixos. La seva
coordinadora, Àngels Soteras, explica que el servei “permet
a les famílies que els professionals els resolguin dubtes de
manera personalitzada i molt pràctica, perquè no es tracta
només de xerrades, sinó que se’ls ensenya què han de fer”,
a la vegada que esdevé “un espai de trobada per als pares i
mares”. També ajuda “els nens i nenes més grans a relacionar-

se entre ells”.
L’Espai Familiar s’allargarà fins al juny. S’hi ha tractat i s’hi
tractaran qüestions com l’alimentació, la son, els primers
auxilis, les rebequeries, treure els bolquers, l’inici a la llar
d’infants, les vacunes, el desenvolupament psicomotriu o el
vincle entre l’infant i la mare i el pare, entre altres. També s’hi
fan tallers per aprendre a fer joguines o de disfresses.
Les sessions de dimarts són gratuïtes i compten amb la
presència de la coordinadora, Àngels Soteras, i l’educadora
Mercè Vadillo. Es tracta d’un espai de trobada per a les
famílies.
Les sessions de dimecres van a càrrec de professionals
externs i són més personalitzades. Per participar-hi cal abonar
15 euros mensuals.
Totes les xerrades i tallers es fan de 3 a 5 de la tarda. Les
famílies interessades s’hi poden inscriure al mateix Espai
Familiar (C/ Pujades, 1, baixos) els dimarts i dimecres en el
mateix horari de les sessions.

“Molts pares i mares se senten sols”
Maria Fernanda Arana és educadora de massatge infantil i
va impartir un taller a l’Espai Familiar. Explica que aquests
serveis “són un intercanvi” entre els professionals i les
famílies. “Els professionals aportem la capacitat d’escoltar
i una gran empatia”. “Avui moltes famílies han perdut la
xarxa de suport social d’abans, quan educaves els infants
amb l’ajuda dels avis, els tiets, els germans, els veïns... per
això molts pares i mares se senten sols i es pregunten si

ho fan correctament o no”. Els professionals, “no suplim
això, però fem de mirall a les famílies i els mostrem que
elles mateixes poden resoldre totes les situacions; no es
tracta d’ensenyar a ningú, els donem eines perquè elles
mateixes trobin respostes”. D’altra banda, les famílies
aporten als professionals “una immensa gratitud, encara
que fredament penso que no ens la mereixem, ja que tot
el treball el fan elles”.
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L’Ajuntament invertirà
els 695.000 euros del ‘Plan
E’ en quatre projectes
L’Ajuntament destinarà els gairebé 695.000 euros que ha rebut
del Fons estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL)
del Govern de Madrid, conegut també com el “Plan E”, a quatre
projectes que comportaran importants millores als equipaments
i a la vila. Actualment tots aquests projectes es troben en la fase
d’adjudicació.
. Vestidors del nou camp de futbol. Es destinaran
589.046,99 euros a la construcció del nou edifici de vestidors
del camp de futbol. D’acord amb el projecte, l’edifici, amb una
superfície construïda de gairebé 1.200 metres quadrats, serà
de dues plantes i disposarà de 2 vestidors de grup de 55 m2
cadascun, 8 vestidors també de grup de 40 m2, 3 vestidors per a
àrbitres i tècnics de 12 m2, 2 serveis per al públic, 1 infermeria i 1
magatzem, entre altres instal·lacions. Aquesta actuació completa
el projecte de construcció d’un nou camp de futbol amb gespa
artificial, ja en funcionament.
. Millora de la seguretat vial. Amb una partida de 41.300
euros l’Ajuntament també farà diversos passos elevats per
augmentar la seguretat de vianants i conductors a la via pública,
limitant la velocitat dels vehicles. Concretament es preveuen
nous passos elevats de vianants a l’avinguda de la Línia (se n’hi
faran dos a la cruïlla amb el C/ Sant Antoni), l’avinguda Can
Parellada, el C/ Escoles (del corraló cap a la plaça de l’Estació), al
polígon de La Pedrosa, al C/ Rogelio Rojo (2 passos), al C/ Joan
Miró i al C/ El Maset.

900 900 084, nou telèfon
gratuït per sol·licitar el
buidatge de fosses sèptiques
L’Ajuntament ha habilitat un telèfon (900 900 084) perquè
els veïns del Maset i Can Valls puguin demanar gratuïtament
el buidatge de les fosses sèptiques. A més el servei també es
pot sol·licitar via sms (enviant un missatge al número 608
533 757 i indicant-hi l’adreça i un telèfon de contacte). El cost
és de 15 cèntims.
Igualment, el servei pot demanar-se mitjançant el correu
electrònic (a l’adreça depurambi@emgrup.com, especificanthi aquest mateixa informació). També es pot trucar al 902
052 967 (de pagament).
El servei de buidatge de fosses sèptiques (del que ara
s’encarrega l’empresa Depurambi Ibèrica SL) s’ha ampliat i
millorat. Es duu a terme de dilluns a divendres, de 8h a 20h,
concretant-ne dia i hora amb l’usuari.També es fan serveis
extraordinaris, per al qual cal abonar 25 euros per servei.
Són serveis extraordinaris el buidatge de fosses sèptiques de
menys de 8.000 litres que no estiguin plenes en un 90%, i els
serveis sol·licitats per a dissabte al matí (abans de les 14h).
Els serveis extraordinaris es duen a terme els dissabtes al
matí, de 8h a 14h.En cas d’emergència l’empresa s’adapta a
les necessitats del sol·licitant.

. Desplegament d’un servei de veu IP. També es
destinaran 42.000 euros al desplegament d’un sistema de veu IP
per centralitzar i ampliar els serveis de telefonia de l’Ajuntament
i fer-lo extensiu a totes les dependències municipals, fet que
permetrà noves possibilitats, més eficiència en la comunicació
i reduir pràcticament a zero el cost de les trucades internes, a
més de retallar dràsticament el de les externes.
. Supressió de barreres arquitectòniques al nou
edifici dels serveis d’Urbanisme. Finalment es dedicaran
21.700 euros a la supressió de barreres arquitectòniques en
el nou edifici del C/ Doctor Jové on s’han de traslladar els
serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament. El local té dos nivells i
l’actuació consistirà a col·locar una plataforma elevadora
perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir a les
dependències superiors.

L’1 de març es vendrà un cupó
de la ONCE dedicat a Masquefa
El dilluns 1 de març
sortirà a la venda un
cupó del sorteig de la
ONCE dedicat a la vila de
Masquefa i l’Ajuntament.
Representants de la
ONCE van lliurar a
l’alcalde una reproducció
gegant del cupó. El
disseny de la butlleta recull les senyes d’identitat de la vila i el
Consistori.A més, està il·lustrada amb una imatge de l’emblemàtic
Cementiri Vell. El preu de venta és d’1,5 euros.

La cofradía busca voluntaris per
la processó de la Setmana Santa
La Cofradía del Cristo Crucificado y Nuestra Señora de los Dolores
fa una crida a totes aquelles persones que vulguin col·laborar en la
processó de Setmana Santa fent de ‘costaleros’ y ‘nazarenos’. Les
persones interessades poden adreçar-se al local social de l’entitat
(situat al C/ Sant Antoni s/n, a l’antiga Fàbrica del Cartró) els divendres
de les 20h a les 21.30h o bé trucar al telèfon 647 85 46 35.
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Els carrers Montserrat, Verge de la Solució a la perillosa cruïlla de
Mercè i Virolai estrenen nova cara l’escola de La Beguda
L’Ajuntament enllesteix les obres de
sanejament i reforma d’aquests tres vials

El sanejament dels carrers Montserrat, Verge de la Mercè i
Virolai ja és una realitat. Els treballs han consistit a substituir
l’antic col·lector d’aigües residuals i pluvials, que feia 60cm de
diàmetre, per una nova canonada molt més ampla, d’1,20m de
diàmetre. Amb aquesta actuació s’ha aconseguit una important
millora per als veïns i veïnes de la zona, ja que en ocasions l’antic
col·lector no podia absorbir tota l’aigua, sobretot els dies de
pluja, i es produïen algunes inundacions.
Amb aquests treballs tots tres carrers també han canviat
espectacularment de cara, ja que se n’ha remodelat la calçada
i les voreres. En el cas del carrer Montserrat s’han fet unes
noves voreres més amples per facilitar el pas dels vianants i
especialment d’aquelles persones amb mobilitat reduïda. També
s’hi han plantat nous arbres.
Les obres, que han comptat amb un pressupost de 680.279,30
euros, les ha executat l’empresa Romero Polo.

Millores als carrers La Fàbrica i
Doctor Rotllan

L’Ajuntament ha asfaltat els carrers La Fàbrica i Doctor Rotllan,
que estaven en mal estat, i n’ha renovat també la senyalització viària
horitzontal amb nous passos de vianants fets amb pintura reflectant,
fet que els fa més visibles. Amb aquests treballs es vol millorar la
seguretat viària. Les millores s’han fet en el tram que va del Recinte
Rogelio Rojo a l’encreuament amb l’avinguda de la Línia.

La Diputació de Barcelona ja ha redactat el projecte per
solucionar la perillositat que suposa la cruïlla entre els accessos
a l’escola de la Beguda Alta i a la urbanització El Turó i la
carretera B-224z. El projecte preveu la construcció d’una cruïlla
sobreelevada amb passos de vianants i una xarxa d’enllumenat
específica. L’objectiu és garantir la seguretat dels vianants que
creuen la carretera ja sigui per accedir a l’escola Francesc Mata
i Sanghés o a la urbanització.
Aquest entorn té una alta mobilitat de vianants, a causa de
l’existència de l’escola i l’accés a la urbanització, fet que entra
en conflicte amb el vehicle privat. El traçat de la carretera -un
tram recte i amb bona visibilitat- fa que els vehicles arribin a
l’encreuament amb velocitats màximes de fins a 80 km/h.
El cost del projecte és de 137.070 euros i el termini d’execució
de dos mesos.

Can Quiseró i Can Valls preparen
una sortida al Delta de l’Ebre

Les associacions de veïns de Can Quiseró i Can Valls estan
preparant una sortida conjunta al Delta de l’Ebre per al dia 1
de maig. Els veïns i veïnes que s’hi apuntin gaudiran d’una visita a
l’Ecomuseu del Parc Natural del Delta de l’Ebre, un dinar i una
passejada pel riu amb vaixell.
Aquesta és la tercera sortida que organitza l’Associació de
Veïns de Can Quiseró, les quals han destacat per una elevada
participació i pel fet que s’hi hagin sumat veïns i veïnes
d’altres urbanitzacions. En aquest sentit, l’associació de Can
Quiseró fa una crida a les altres urbanitzacions per col·laborar
conjuntament en l’organització de tot tipus d’activitats culturals,
socials, populars i esportives, així com fan ja amb el torneig de
futbol sala en què participen equips de totes elles.
L’Associació de Veïns de Can Quiseró també ha participat aquest
mes en la popular festa de Carnaval amb una comparsa. A més,
per Sant Esteve va organitzar un Caga Tió per als nens i nenes i
la rebuda al Patge Viu Viu (a la fotografia), actes que van omplir
el local social de l’entitat.
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El 28 de març, tercera
edició de la Duatló

Vuit equips disputen la
Lliga d’Hivern de Futbol 7

El Club Excursionista Anoia (CEA), amb la col·laboració de
l’Ajuntament i la Federació d’Entitats Excursionista de Catalunya,
ja té a punt la tercera edició de la Duatló, que se celebrarà el
diumenge 28 de març.
Les inscripcions es poden fer de quatre maneres. D’una banda,
els divendres de 19h a 21h al CEA (C/ Crehueta, 33). D’altra
banda, tots els matins (de 9h a 14h), de dilluns a divendres, a l’Àrea
de Serveis Personals, a la Torre dels Lleons (C/Crehueta, 33). En
tercer lloc per mitjà d’ingrés bancari a Caixa Sabadell (al compte
2059 0803 15 8000014231). És important confirmar la inscripció
de dilluns a divendres (de 9h a 14h) al 93 772 78 36 (Ester) o el
divendres de 19h a 21h al 93 772 67 21 (Jordi). S’ha de presentar
el comprovant d’ingrés a la taula de control el dia de la prova. I,
finalment, les inscripcions poden fer-se el mateix dia de la cursa
en el lloc de concentració (amb un recàrrec de 3 euros).
A conseqüència de l’excel·lent participació registrada en les dues
edicions anteriors d’aquesta cursa que combina la carrera i la
bicicleta tot terreny el CEA amplia aquest any les inscripcions fins
a les 200 places. Es premiarà el millor corredor local masculí i la
millor corredora local femenina. Aquest any es canvia el lloc de
concentració, que serà el CEIP Font del Roure.

Vuit equips de Masquefa disputen des de final de gener una
nova edició de la Lliga d’Hivern de Futbol 7, organitzada per
l’Espardenya amb el suport de l’Ajuntament. La gran novetat
d’aquet any és que aquesta popular competició se celebra en el
nou camp de futbol de gespa artificial.
En el moment de tancar aquesta edició, i transcorregudes les
primeres cinc jornades de la lliga, les quals han registrat una
important afluència de públic, l’equip de l’Alzinar està complint
els pronòstics inicials i encapçala la classificació amb cinc
victòries i un total de 15 punts, seguit del Marvi i el Pinxo, tots
dos amb tres victòries, un empat i una derrota que li donen
10 punts. La classificació la completen Revisiones y Montajes (9
punts), Gamper Sport (6 punts), Cristalería Masquefa (3 punts) i
Acemar/Alfatel i Hey Tius (tots dos amb 2 punts).

El Campionat de Slot català debuta a Masquefa
El cap de setmana del 29 i 30 de gener es va disputar a Masquefa
la primera prova del Campionat de Slot Català de Ralli-Slot. La cita
va ser de gran dificultat ja que es va desenvolupar sobre superfície
nevada (feta amb farina). En la primera prova del campionat hi van
prendre part fins a 38 pilots, la gran majoria en doble categoria, amb
un total de 75 cotxes inscrits.
El vencedor va ser Juan Carlos Sevilla, de l’escuderia C.R.A.S de Sant
Pere de Ribes, amb un Porsche 959 clàssic,seguit d’Ivan Margarit, de
Sant Esteve, amb un Subaru Impreza. El podi el va completar Lluís
Roldán, també de C.R.A.S, amb un Audi Quattro.
A nivell local cal destacar la victòria del masquefí Ramon Jou en
Grup N (cotxes de sèrie amb tracció a les quatre rodes), la tercera
posició en Grup N de Joan Castellví, i el tercer lloc, també en Grup
A (cotxes des de 1993 a 1997), de Xavier Moreno. Així mateix,
destaca la segona i tercera posicions, respectivament, de Jordi Civil

i Josep Maria Gavilan amb un Ferrari GTO i un Renault Clio en la
categoria N-2 (cotxes de sèrie amb tracció a dues rodes).

El 21 i 22 de març, Campionat de Twirling
Els dies 21 i 22 de març Masquefa acollirà les semifinals de les zones de Barcelona-Girona del Campionat de Twirling, amb la
participació de clubs d’aquesta especialitat de Blanes, Maçanet de la Selva, Badalona, la Gornal, l’Hospitalet de Llobregat i Viloví del
Penedès, a més del Club Twirling Can Parellada de Masquefa.

LA ZONA LLIURE,

ALTERNATIVES D’OCI
A CANVI DEL COMPROMÍS
DE NO CONSUMIR DROGUES
Per poder fer ús d’aquest espai us heu de fer el carnet de la
Zona Lliure. Podeu demanar la sol·licitud per a fer-vos el carnet
al Punt d’Informació Juvenil Rojo Punt Jove, els divendres al
PIDCES de la SES Masquefa, o qualsevol divendres i dissabte a la
mateixa Zona Lliure. Amb aquest carnet tindreu accés a la Zona
Lliure i a totes les activitats que s’hi duen a terme.

La Zona Lliure és un espai d’oci de l’Ajuntament de Masquefa on
s’organitzen nombroses activitats, totalment gratuïtes, per als
adolescents i joves entre 12 i 17 anys a canvi del seu compromís
a no consumir drogues. Emmarcada en el Pla Local de Prevenció
de les Drogodependències “Tu decideixes!” aquesta iniciativa
pretén evitar, reduir i retardar el consum de drogues i oferir
alternatives de lleure als joves de la vila.
La Zona Lliure es troba al Recinte Rogelio Rojo, on trobaràs
un munt d’activitats: futbolí, billar, jocs de taula, tennis taula,
dansa del ventre,escalada, grafittis, hip hop, Play Station i moltes
propostes i tallers més.
Per participar-hi només cal tenir entre 12 i 17 anys i tenir clar
que en aquest espai està prohibit fumar, beure alcohol i consumir
drogues.

ACTIVITATS
PROGRAMADES PER A
AQUEST MES DE MARÇ
El dissabte 7 de març el Cau de joves de l’Esplai Giravolt
portarà a terme un taller de xanques a la Zona Lliure. Tots i
totes les joves que ho vulgueu podreu experimentar el que se
sent caminant a un metre del terra i, de pas, conèixer de més a
prop aquest grup d’esplai masquefí, els joves que l’integren i els
monitors i monitores.
Durant tots els divendres de març es farà a la Zona
Lliure un curs de costura, que constarà de tres sessions. En
aquestes sessions podreu aprendre a fer servir la màquina de
cosir i les agulles, i a confeccionar diferents elements, com ara
una bossa de platja, un estoig i un c’mon (un ninot de peluix).
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Organitza: l’Alzinar Societat
Recreativa i Cultural

29 30 31

 BALL POPULAR

CULTURA I FESTES
 CAFÈS AMB HISTÒRIA
6, 20
Dissabtes
1a sessió
Xerrada-debat
Els nous poder fàctics
6 de març, a les 17h, a la biblioteca
2a sessió
Xerrada-debat
Els nous moviments socials
20 de març,a les 17h, a la biblioteca

 COMMEMORACIÓ DEL
DIA INTERNACIONAL
DE LA DONA
Del 6 de febrer al 13 de març
(per a més informació vegeu la
pàgina 9)

 CONFERÈNCIES
A L’ALZINAR
Dia 12 a les 19.30h
La guerra de la soja
Dia 18 a les 19.30h
De creixement contra el canvi climàtic
Dia 25 a les 19.30h “
Agricultura ecològica
A la sala d’actes de l’Alzinar
A càrrec de l’Associació Som lo que
Sembrem
Organitza: l’Alzinar Societat
Recreativa i Cultural

 CELEBRACIÓ DE
SANT JOSEP
Dissabte 20
Teatre per a tots els públics
Amb l’obra Xarivari
De la companyia Teatre Mòbil
Berenar amb la XVIII Mostra
i degustació de crema
catalana
Tothom qui vulgui pot portar la
seva crema feta de casa

Diumenge 21
Amb Oasis
A les 18h a la Sala Polivalent del
Recinte Rogelio Rojo
Preu: 2 euros

 BALL POPULAR
Diumenge 28
Amb Choffers
A les 18h a la Sala Polivalent del
Recinte Rogelio Rojo
Preu: 2 euros

CURSOS
 CENTRE TECNOLÒGIC
MASQUEF@ULA
Taller correu electrònic
Data: 4 de març
Horari: de 12h a 13.30h
Taller Movie Maker
Dates: 5, 12, 19 i 26 de març
Horaris: de 10h a 11.30h
Taller Seguretat a Internet
Data: 11 de març
Horari: de 12h a 13.30h
Taller Perifèrics
Data. 18 de març
Horari: de 12h a 13.30h
Taller Facebook
Data: 25 de març
Horari: de 12 a 13.30h
Taller DNI electrònic
Data: 13 de març
Horari: de 10h a 13h
Taller Internet
Data: 20 de març
Horari: de 10h a 13h
Taller Open Office
Dates: 5, 12, 19 i 26 de març
Horaris: de 17h a 19h
Curs Excel II
Dates: del 10 de març al 21 d’abril
Horari: dilluns i dimecres de 12h
a 13.30h
Curs The Gimp II
Dates: de l’11 de març al 22 d’abril
Horari: dimarts i dijous de 10h a
11.30h

Curs Windows II
Dates: del 10 de març al 21 d’abril
Horari: dilluns i dimecres de
17.30h a 19h

 BODY FORM

Curs Excel II
Dates: del 10 de març al 21 d’abril
Horari: dilluns i dimecres de
19.30h a 21h

 BODY FORM SUAU

Curs Access II
Dates: de l’11 de març al 22 d’abril
Horari: dimarts i dijous de 19.30h
a 21h

 CANT CORAL

Curs Word I
Dates: de l’11 de març al 22 d’abril
Horari: dimarts i dijous de 17.30h
a 19h

 INICIACIÓ A
LA DANSA

Curs The Gimp
Dates: de l’11 de març al 22 d’abril
Horari: dimarts i dijous de 17.30h
a 19h

CURSOS DE L’ALZINAR
 ANGLÈS PER
A ADULTS
Iniciació:
dilluns de 18h a 20h
Elementary:
dilluns de 20h a 22h
Pre-Intermediate:
dimarts de 18h a 20h
First Certificate:
dimarts de 20h a 22h

Dimarts i dijous de 9.15h a 10.15h
o de 19.30h a 20.25h

Dimarts i dijous de 10.15h a
11.15h

Tots els divendres de 22.30h a 24h
Gratuït

De 3 a 6 anys:
dimecres i divendres de 17.15h a
18.15h

 DANSA MODERNA
De 7 a 12 anys:
dimecres i divendres de 18.15h a
19.15h
Per a joves i adults:
divendres de 19.15h a 20.45h

 DIBUIX MANGA
Tots els divendres de 18h a 20h

 EXPRESSIÓ MUSICAL
Classes infantils:
dijous de 17:30 a 18:30 h
Classes per a adults:
dijous de 18.30 a 19:30 h

 ANGLÈS PER A NENS

 IOGA

De 5 a 6 anys:
dimecres de 17.30h a 18.30h
De 7 a 9 anys:
dimarts de 18.30h a 19.30h
De 10 a 11 anys:
dijous de 17.30h a 18.30h
De 11 a 12 anys:
dijous de 18.30h a 19.30h

Dilluns i dimecres de 21h a 22h

 BALLET CLÀSSIC
Dimarts i dijous, de 18.30h a
19.25h

 BALLS DE SALÓ
Dijous de 21h a 22.30h
A la Sala Polivalent

 BATUKA
Dimarts i dijous de 15.30h a
16.30h

 TAEKWONDO
Dimarts i dijous
Classes d’iniciació: de 17.30h a
18.25h
Classes d’avançat: de 20.30h a
21.30h

 TAI-TXI
Matins: divendres de 9.30h a
10.30h
Tardes: dilluns i dimecres de 19.30h
a 20.30h
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 febrer i podria haver-se modificat.

Agenda esportiva
CLUB PETANCA
MASQUEFA

Barcelona 2a Fase C
CP MASQUEFA – CP
MANLLEU A

Grup 26 Aleví Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – ST VICENÇ AE A

27/març – Horari a confirmar
Juvenil Copa Federació
Grup B
CP MASQUEFA – CE
CORNELLÀ

06/març – 12h
Grup 23 Prebenjamí F-7
Campionat de Lliga
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – CUBELLES CF A

05/març – 21.45h
Sèniors 1a Catalana
CP MASQUEFA – CLUB
CONGRÉS

27/març – Horari a confirmar
Infantil Copa Federació
Grup F
CP MASQUEFA – CPVILANOVA

06/març – 12h
Grup 28 Benjamí 7 A Segona
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – PIERA AE A

06/març – 11h
Benjamí A Campionat de
Barcelona 2a Fase C
CP MASQUEFA – CH
ARENYS DE MAR

27/març – Horari a confirmar
Júnior Copa Federació
CP MASQUEFA – CP
VILANOVA

Cada dissabte a les 17.30
Campionat obert de petanca

CLUB PATÍ
MASQUEFA

06/març – 11h
Benjamí B Copa Barcelona
Grup 5
CP MASQUEFA – CLUB
TENNIS BARCINO
06/març – 12h
Juvenil Copa Federació
Grup B
CP MASQUEFA – CPVILANOVA
13/març – 09h
Prebenjamí Iniciació
Campionat de Barcelona 2a Fase B
CP MASQUEFA – CHP BIGUESA
13/març – 11h
Benjamí B Copa Barcelona
Grup 5
CP MASQUEFA – CP MONJOS
13/març – 12h
Aleví Copa Federació Grup 1
CP MASQUEFA – CE
MOLINS DE REI
19/març – 21.45h
Sèniors 1a Catalana
CP MASQUEFA – CH
JUNEDA
27/març – Horari a confirmar
Prebenjamí B Copa Barcelona
Grup 8
CP MASQUEFA – ODONT
QUALITY MARTINENC C
27/març – Horari a confirmar
Prebenjamí A Campionat de
Barcelona 2a Fase A
CP MASQUEFA – MOLLET HC
27/març – Horari a confirmar
Prebenjamí C Campionat de
Barcelona 2a Fase C
CP MASQUEFA – CH
CALDES
27/març – Horari a confirmar
Benjamí A Campionat de

EEM BÀSQUET
MASQUEFA
06/març – 16h
Grup 2 Cadets Masculí
Promoció Regular Nivell D
EB MASQUEFA – CB ST
PERE TERRASSA 3
06/març – 17.30h
Grup 02 Júnior Masculí
Nivell B
EB MASQUEFA – CB
CALDES MONTBUI
06/març – 19h
Grup 3 Sots 21 Masculí
Nivell B
EB MASQUEFA – CBVALLIRANA
06/març – 20.30h
Grup 02 Sèniors B Masculí
EB MASQUEFA – CB LA
MERCÈ
13/març – 16h
Grup 2 Cadets Masculí
Promoció Regular Nivell D
EB MASQUEFA – CASINO
DEL CENTRE
20/març – 17.30h
Grup 02 Júnior Masculí Nivell B
EB MASQUEFA – BASQUET
PUIGCERDÀ B
20/març – 19h
Grup 3 Sots 21 Masculí
Nivell B
EB MASQUEFA – ELS
MONJOS BC B
20/març – 20.30h
Grup 02 Sèniors B Masculí
EB MASQUEFA – CB
CORBERA 2

FUTBOL
06/març – 10.15h

07/març – 10h
Grup 19 Cadet Segona
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – BASE OLÈRDOLA CE A
07/març– 12h
Grup 5 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – RUBÍ UE A
13/març – 12h
Grup 27 Benjamí 7 B Segona
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
B – RIBES CD B
13/març – 13h
Grup 32 Infantil Segona
divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – SANTFELIUENC ASSOC.
CFA B
13/març – 13h
Promeses
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A
13/març – 16h
36è Campionat de Catalunya
Futbol Veterà 3a Divisió
FC MASQUEFA – INCRESA
MOLINS
13/març - 18h
Grup 21 Juvenil Segona
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
(RET-1a v) A – IGUALADA
CF A
14/març
MASQUEFA FC – ST PAU
D’ORDAL UE A
20/març – 10.15h
Grup 26 Aleví Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – ST JUST DESVERN FC B
20/març – 12h
Grup 23 Prebenjamí F-7
Campionat de Lliga
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – ANOIA CE A

20/març – 12h
Grup 28 Benjamí 7 A Segona
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – ANOIA CE B
21/març – 10h
Grup 19 Cadet Segona
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – GAT CENDRER CF A
21/març– 12h
Grup 5 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – BALCONADA UE A
21/març – 13h
Prebenjamí F-7 Trobades
ESCOLA F.BASE
MASQUEFA A – FUND. ATL.
VILAFRANCA
27/març – 12h
Grup 23 Prebenjamí F-7
Campionat de Lliga
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – RIBES CD A
27/març – 12h
Grup 28 Benjamí 7 A Segona
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – CARME CD A
27/març – 13h
Promeses
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A
27/març – 13h
Grup 32 Infantil Segona divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – Pª BLAUGRANA
CERVELLÓ A
27/març – 16h
36è Campionat de Catalunya
Futbol Veterà 3a Divisió
FC MASQUEFA – LA BÈTICA
28/març
MASQUEFA FC –
JOVENTUT RIBETANA CF A

ESPARDENYA
MASQUEFA FS
13/març – 18.30h
Divisió d’Honor
FS ESPARDENYA
MASQUEFA – FUTSAL LLÍVIA

CLUB CICLISTA
MASQUEFA
07/març –08.30h – 63 Km
(Martorell, Les Carpes,
Olesa de Montserrat, Aeri,
Collbató, Esparreguera, Piera,
i Masquefa)

14/març – 08.30h – 65 Km
(Piera, Esparreguera, El Bruc,
Coll del Bruc, Castellolí,
Vallbona, Piera i Masquefa)
21/març – 08.30h – 75 Km
(Piera,Vallbona, La Pobla,
Carme, Montbui, Igualada,
Vallbona, Piera i Masquefa)
28/març – 08.30h – 75 Km
(Sant Sadurní d’Anoia, Els
Casots, Avinyonet, Olesa de
Bonesvalls, Avinyonet, Sant
Pau d’Ordal, Lavern, Sant
Sadurní d’Anoia i Masquefa)
Sortides en BTT:
Els diumenges a les 08h a la
Plaça de l’Estació

CLUB DE TIR
ESPORTIU
07/març – 9.30h
Pistola 9mm
14/març – 9.30h
CAMPIONAT DE
CATALUNYA 1a FASE
Pistola Foc Central
Inscripció Prèvia
27/març – 9.30h
Curset Recorregut de Tir
Inscripció Prèvia

CLUB
EXCURSIONISTA
ANOIA
Dissabte 6
Sortida BTT: Ruta de les
Ermites de Caldes de
Malavella
Diumenge 28
Duatló “Vila de Masquefa”
Per a més informació: dirigiu-vos
al Club Excursionista Anoia, els
divendres de 19h a 21h, truqueu
al 93 772 67 20 o adreceu-vos
al carrer Crehueta, 33.També a
ceanoia@hotmail.com

CLUB
TWIRLING CAN
PARELLADA
21 i 22 de març
Campionat de Twirling
categoria Semifinal de las
zones de Barcelona – Girona
Amb la participació
dels clubs de twirling
Blanes, Maçanet de la
Selva, Badalona, Gornal,
L’Hospitalet de Llobregat i
Vilobí del Penedès
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Les rendes de l’església a principi del segle XX
A l’Arxiu Diocesà de Barcelona trobem informació de notable
interès per a Masquefa. Els Elencos -en particular- són una font
espectacular per a fer-nos una idea general del conjunt del
municipi en diferents èpoques. Aquesta font d’origen religiós
estava concebuda com un autèntic repàs, un estat de la qüestió,
sobre el municipi. Evidentment la intenció dels que signaven
aquests documents era donar fe de com estaven les coses en
matèria religiosa, però nosaltres, des de la distància, en podem
extreure molt més. En aquest article farem cinc cèntims del
finançament i de part del patrimoni religiós del poble l’any
1921, explicat per la mateixa església.
“No me consta positivamente la fecha de creación de la
parroquia…Consta de unas 1050 almas – Son de comunión unas
700 – Hay reunidas 213 casas – Diseminadas 15 – Pertenece al
arciprestazgo de Martorell, municipio de Masquefa, partido judicial
de Igualada, província de Barcelona”
Font: Arxiu Diocesà de Barcelona. Elencos, Foli 222
El document comença fent un repàs al patrimoni de l’església
en el municipi esmentant que no està fundat cap benefici simple
o de capellania. A l’apartat VII del foli 223 dels Elencos s’exposa
les rendes de les quals disposa la parròquia de Masquefa i una
petita valoració de les quantitats assignades.
“Percibe del Estado para el culto y fábrica 2200 reales sin deducir
el descuento – no me consta lo que ingresa al año para el culto,
por administración de sacramentos y funciones del culto pero será
en cantidad muy reducida por cuanto los aranceles son muy bajos.
Las limosnas de los fieles recogidas en la bandeja que se pasa
en las misas del día de fiesta ascenderán a unas 100 pesetas.
Únicamente poseerá esta parroquia una pía fundación de 12
misas, Septenario a la Virgen y Novenario de almas con la renta
apropiada de 250 pesetas cuyos valores están depositados en la
Caja Diocesana. La asignación del párroco será de 2000 pesetas.

No me consta cuales son los emolumentos por derechos de estola
y pie de altar, pero no pasaran de 250 pesetas al año. Contiguo a
la antigua casa rectoral existe una extensión de tierra de unos dos
jornales de labor. Existe además un pedazo de tierra de la misma
extensión aproximadamente, conocida vulgarmente por “el camp
del Rector”.
Font: Arxiu Diocesà de Barcelona. Elencos, Foli 223
La parròquia de Masquefa no ha destacat mai per ser de les
més riques. Més aviat s’ha mostrat sempre austera.
“No tiene la iglesia monumentos sepulcrales. (...) No existe en esta
iglesia ningún objeto de arte.(...) Hay en la iglesia un sencillo púlpito
de madera – situado en el presbiterio – también hay un coro para
los cantores situado en la entrada de la iglesia pero no existen
celosías ni órgano. (…) Solamente esta iglesia posee una pequeña
reliquia de San Valentín con su auténtico encerrado en un pequeño
globo de cristal con adornos de metal sin ningún valor. Esta reliquia
se guarda en el archivo parroquial.”
Font: Arxiu Diocesà de Barcelona. Elencos, Foli 230
El fet que l’església considerés els seus ingressos com a baixos
convertia les almoines en una font complementaria de diners
de notable importància.
“Solamente existe un cepillo para el pan de S. Antonio con su
correspondiente inscripción bien manifiesta. Está cerrado con
llave. Las limosnas se extraen cada mes. Recoge las limosnas
la administradora del Santo – y se lleva fielmente su cuenta e
inversión.”
Font: Arxiu Diocesà de Barcelona. Elencos, Foli 231
Dani Garcia
Historiador i coordinador de l’activitat Cafès amb
Història

FE D’ERRATES
En el darrer número de la revista Masquefa Batega afirmàvem erròniament que les dues fotografíes que hi apareixien
corresponien a la visita del governador Carrera a Masquefa el 28 d’abril de 1944. En realitat la imatge de l’esquerra correspon
a l’any 1951 i el governador civil de Barcelona que visitava La Fàbrica era Eduardo Baeza Alegria. En la fotografia de la dreta
el governador civil és Antonio de Correa y Veglinson.

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
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NOM: Societat Recreativa Unió Begudenca
ANY DE CREACIÓ: 1922
CATEGORIA: Cultura i societat
ACTIVITATS: Organització d’actes lúdics, populars, culturals i esportius
a La Beguda Alta. Foment de la convivència. Representació de l’opinió del
socis davant de les administracions i altres associacions i entitats.
Nº SOCIS: 350
adreça: C/ Mossèn Cinto Verdaguer s/n (La Beguda Alta)
tel.: 93 772 77 01
e-mail: unióbegudenca@srub.e.telefonica.net

Societat Recreativa Unió
Begudenca, ‘l’entitat’

La Societat Recreativa Unió Begudenca és, a La Beguda, l’entitat amb majúscules. No és d’estranyar, doncs, que
en siguin socis fins a 350 persones, gairebé la meitat dels habitants d’aquest nucli, algunes d’elles tot just acaben
de néixer. Creada el 1922, aquesta històrica i emblemàtica societat és també el motor de la vida social, cultural
i esportiva de La Beguda, ja que està darrere de quasi totes les activitats que s’hi celebren.
La Societat organitza la Festa del Roser (el segon cap de setmana de maig) amb la col·laboració de l’Església
de la Immaculada Concepció; la revetlla de Sant Joan; la Festa Major (el primer cap de setmana de setembre);
l’Homenatge a la Vellesa (que aquest 12 d’octubre arribarà a la 60a edició) i els actes de Nadal, a més de
col·laborar amb l’Ajuntament de Masquefa en la màgica Cavalcada del Reis d’Orient. També impulsa activitats
esportives, com per exemple el torneig de voleibol que va posar en marxa l’any passat, i puntualment organitza
projeccions de pel·lícules i altres activitats culturals.
L’extraordinari dinamisme d’aquesta entitat sense ànim de lucre es fa palès amb les nombroses seccions de
les quals disposa. El Grup de Teatre, integrat per una dotzena de persones, té una activitat regular i prepara
i representa diverses obres a La Beguda, a Masquefa, i a d’altres localitats veïnes. L’any passat va pujar als
escenaris per representar-hi “El sopar dels idiotes”.
També està integrada a la Societat la Colla de Geganters i Grallers de La Beguda. Els seus trenta components
passegen el Siscu El Carreter i la Maria l’Hostalera a les trobades de gegants d’arreu. A més, a la Festa Major
de La Beguda i en d’altres celebracions és possible veure-hi actuar la Colla de Bastoners de l’entitat, composta
per una dotzena de membres. També té un Grup d’Esbart que fa algunes aparicions en festes i celebracions.
Però la raó de ser de la Societat va encara més enllà. La Unió Begudenca juga també un important paper en
el foment de la convivència. El seu local social és el punt de trobada de molts begudencs i begudenques, que
es reuneixen a la cafeteria per fer-la petar, posar-se al corrent i gaudir d’una bona estona. A més, l’entitat
representa també les opinions, inquietuds i revindicacions dels seus socis i sòcies (des dels 0 als 98 anys) davant
les administracions i d’altres entitats i associacions. És una de les entitats que integra (juntament amb l’AMPA i
l’Associació de Veïns) la Mancomunitat de la Beguda Alta per fer-hi sentir la veu dels vilatans i vilatanes.

“Integrada per 350 socis, la Societat és el motor de la vida
social, cultural i esportiva de La Beguda i està darrere de
pràcticament totes les activitats que s’hi organitzen”

