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Masquefa vol anar a la
vegueria de Barcelona

Fira Futur es consolida
com referent a l’Anoia Sud

SANT JORDI

MASQUEFA

SABÍEU QUE...
LA BIBLIOTECA,
el temple dels llibres... i molt més
A la Biblioteca Municipal de Masquefa
s’hi pot consultar un ampli i extens fons
bibliogràfic propi. A més, des de fa un
any i mig es va posar en marxa el servei
d’accés a la consulta i al servei de préstec
de les Biblioteques de la Xarxa Barcelona.
Mitjançant un ordinador els usuaris
i usuàries poden consultar el catàleg
col·lectiu de totes les biblioteques de la
província integrades en aquesta xarxa i
demanar en préstec llibres i CD’s, entre
altres materials. El Bibliobús Montserrat visita cada mes La Beguda per dur-hi el
material demanat. A més, la biblioteca és també un lloc d’intercanvi d’impressions,
de trobades al voltant de la lectura, gràcies al Grup de Lectura de Masquefa i el
Grup de Lectura Júnior. També és l’escenari de l’espai de debat Cafès amb Història,
que permet als vilatans i vilatanes conèixer la història de Masquefa, el nostre passat,
i a la vegada intercanviar opinions, tot prenent un cafè. Finalment, cada dos mesos
els infants de Masquefa poden gaudir a la biblioteca d’un contacontes. La Biblioteca
Municipal de Masquefa es troba al C/ Crehueta 16-18. El telèfon és 93 772 78 73.
Properament obrirà portes la nova biblioteca (al Recinte Rogelio Rojo), amb unes
àmplies, modernes i funcionals instal·lacions.

Dia mundial
del llibre i dels
drets d’autor
s,
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tan
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simbòlica per a la literatura universal
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per
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de la UNESCO
per a retre un
homenatge
mundial al llibre i
el seu autor, i per
animar a tothom,
en especial els
més joves, a
el
descobrir
la
de
plaer
lectura. Des del
1926 la diada de Sant Jordi a Catalunya
s
ha incorporat la tradició de regalar llibre
la
en
dial
mun
era
i roses, éssent així pion
em,
celebració del dia del llibre. Us anim
ri
doncs, en tan assenyalada data, a sorti
ntar,
fome
a
i
vila
la
gaudir pels carrers de
ja
entre tots i totes, l’amor a la lectura,
la
sigui comprant un llibre o fent ús de
s’hi
re
semp
nt
biblioteca municipal. Llegi
guanya.

Apunta’t al Consell
de Participació i
Convivència
Des de la Comissió Permanent
animem totes les entitats de la vila
que ja formen part del Consell de
Participació i Convivència a seguir
treballant per una Masquefa més
cívica i solidària.
A la vegada volem fer una crida a
totes aquelles entitats masquefines
que encara no formen part del
Consell a que ho facin posantse en contacte amb la regidoria
de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Masquefa, situada
a la Torre dels Lleons, al carrer
Crehueta, numero 33.
També podeu trucar al 93 772 78
36 o escriure un correu electrònic a
l’adreça masquefa@diba.cat.
Us esperem al proper plenari!
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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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ACTUALITAT

CLAM UNÀNIME PER ANAR A LA
VEGUERIA DE BARCELONA
El ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat, amb els vots a favor de tots els grups polítics, una
al·legació al projecte de Llei de Vegueries que impulsa el Govern català que demana que el municipi
de Masquefa s’inclogui en la demarcació veguerial de Barcelona, en lloc de a la Catalunya Central

El projecte de llei, que es troba en tramitació parlamentària,
inclou Masquefa, conjuntament amb tota la comarca de l’Anoia,
a la futura vegueria de la Catalunya Central, amb la capitalitat
prevista a Manresa o Vic, ciutats fins a les quals haurien de
desplaçar-se els masquefins i masquefines i el mateix Ajuntament
per fer alguns tràmits davant la Generalitat. El propi projecte
preveu que els municipis limítrofs, com és el cas de Masquefa,
puguin demanar el canvi de vegueria amb un acord del ple
municipal. Masquefa es troba a l’extrem sud est de l’Anoia, al
llindar amb Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) i Sant Llorenç
d’Hortons (Alt Penedès).

si es mantenen les ubicacions actuals dels serveis del Govern
català.
També recorda que la pertinença a una comarca determinada,
en el cas de Masquefa, l’Anoia, “no ha de determinar l’adscripció
a una demarcació veguerial determinada”, sinó que aquesta es
defineix “en funció del territori on s’han de prestar els serveis de
la Generalitat”.Així, doncs, l’acord aprovat per unanimitat pel ple
municipal no posa en qüestió l’actual pertinença administrativa a
la comarca de l’Anoia.
L’al·legació també destaca especialment la complexa situació de
La Beguda Alta, un nucli que depèn de tres municipis (Masquefa,
Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons) i tres
comarques (l’Anoia, el Baix Llobregat i l’Alt Penedès), i afirma
que amb el projecte de Llei de Vegueries “aquesta complexitat
queda agreujada”.
L’acord s’ha tramès al President del Parlament de Catalunya
perquè sigui inclòs com una al•legació al projecte de Llei de
Vegueries. També s’ha notificat a tots els grups polítics del
Parlament.

Serveis allunyats

L’al·legació, presentada per la totalitat dels grups municipals
(CiU, PSC-PM, PP, Esquerra-AM i Entesa per Masquefa-EPM),
recorda que el projecte de Llei de Vegueries “té com a finalitat
apropar els serveis de la Generalitat als ciutadans” però que
en el cas de Masquefa “això no es compleix, sinó que es veu
perjudicada per la llunyania”.
Afegeix que Masquefa, tot i pertànyer administrativament a la
comarca de l’Anoia, té serveis coma ara l’Hospital, els jutjats o
l’Oficina de Treball de la Generalitat a Martorell. I conclou que
incloure el municipi de Masquefa a la demarcació veguerial de la
Catalunya Central“és allunyar en 70 quilòmetres aproximadament
els serveis de la Generalitat de Catalunya en el cas que la capital
es fixi a Manresa” i “en 130 quilòmetres” si la capital acaba sent
Vic. En canvi, si Masquefa s’inclou a la demarcació veguerial de
Barcelona “la distància és de 30 quilòmetres” si s’estableixen els
serveis a la capital, la Ciutat Comtal,“i entre 10 i 30 quilòmetres”

L’acord recorda que incloure Masquefa a la Catalunya Central l’allunyaria en 70
quilòmetres dels serveis de la Generalitat si la capital és Manresa, i en 130 si és Vic
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PRIMERA LLAVOR AL BOSC DELS INFANTS
Trenta-nou famílies van plantar el diumenge 14 de
març les alzines amb què l’Ajuntament ha obsequiat
tots els nadons nascuts a la vila durant el 2009.
Després de la bona acollida que va tenir la iniciativa,
el Consistori la repetirà cada any per convertir el parc
del costat de l’aparcament de camions de La Pedrosa
en un gran Bosc dels Infants
Quina idea més original; no ho havia vist mai enlloc”. “Em fa molta
il·lusió que la meva filla planti una alzina i que es faci aquest bosc
dels nens i nenes de Masquefa”. Ho deia una mare mentre ajudava
el seu company, en presència de la seva filla de mesos, a plantar
l’alzina que li havia regalat l’Ajuntament de Masquefa en el nou
Bosc dels Infants que s’està fent al parc del costat de l’aparcament
de camions del polígon La Pedrosa.
La iniciativa d’obsequiar els nadons nascuts l’any 2009 amb una
alzina va tenir una molt bona acollida entre les famílies. Així, 39
famílies que l’any passat van tenir un fill o filla van participar en la
plantada col·lectiva. Malgrat que no hi van poder ser presents tots
els pares, mares i nadons, la Brigada Municipal va encarregar-se de
plantar la totalitat de les alzines.
Estimar la natura
Les famílies van coincidir a elogiar la iniciativa del Consistori. La
idea persegueix un doble objectiu: d’una banda, guanyar una nova
zona verda. D’altra banda, contribuir a que els infants estimin la
natura i fomentar valors com el respecte al medi ambient i la
sostenibilitat, a més d’emfatitzar la importància dels espais públics
i col·lectius. Amb aquest objectiu l’Ajuntament repetirà cada any
la proposta i regalarà alzines a
tots els nens i nenes nascuts a
la vila. El resultat final serà la
creació del Bosc del Infants, tal
i com indica el rètol que s’ha
instal·lat a l’entrada al parc, on
un altre indicador senyalitza
també l’espai reservat per als
nadons que neixin cada any.
Ivan Tirado Anula

Lola Cañete Martín

Daniel Uso Baquero

Abril Martín Ramos

Nil Muñoz Carmona

Nahia Prieto Sánchez

Arnau Rovira Pascual

Irene Beltran Núñez

Mireia Fariña Nadal

Oriol Cabeza Fernández

Laia Súarez Batllori
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Leire Guevara Salgado

Adrián Guerra Hernández

Arnau Sequi Serrano

Pol Bravo Gómez

Irene Rubio López

Natàlia Martínez Ruíz

Amanda Coloma López Goicochea

Pol Castellví Pérez

Daniel Yakimenka

Emma César Tarancón

Álvaro Iglesias Cotado

Joel Sancho Adán

Júlia Siles García

Mariona García Montasell

Lucía Pérez Díaz

Joan Brossa Fernández Arroyo

Lila Matas Sabi

Arnau Moreno Roldán

Anna Figueras Herrerías

Quim Torrents Esteller

Emma García Irigaray

Paula Ordiales Gómez

Marina Medina Belinchón

Júlia Naranjo Bach

Laia Hurtado Vázquez

Pol Martín Anchuela

Roger Pérez Alegre

Biel Ruíz Pérez
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PEV: la família, un agent educatiu
El Projecte Educatiu de Vila (PEV) es basa en la participació
ciutadana, la planificació estratègica i la corresponsabilitat
social en l’educació formal, no formal i informal. Resulta
un instrument òptim per a la construcció d’una vila
cohesionada en el present i en el futur. La participació
de les famílies, les escoles, les entitats, les associacions,
les empreses, els mitjans de comunicació i l’Ajuntament,
entre altres, són indispensables per fer de Masquefa una
vila educadora.
L’educació (del llatí educare,
“guiar”, i educere, “extreure”)
és el procés d’ ensenyament i
aprenentatge d’ una persona.
Parlar d’educació és parlar de
socialització, endoculturització
i, sobretot, de família.
La socialització és el procés
mitjançant el qual un individu
adquireix les normes de
conducta, els valors imperants
i la cultura d’un determinat
grup social. De durada variable,
el procés es concentra en els
primers anys de vida, quan hi
ha més aprenentatge per imitació. Amb la socialització
es produeix la transmissió dels diferents rols i creences
entre generacions, tot i que no exclou el canvi social. Els
agents de socialització poden ser molt diversos: família,
escola, mitjans de comunicació...
L’endoculturització és el procés pel qual la generació
més antiga transmet les seves formes de pensar,
coneixements, costums i normes, a la generació més
jove.
Per tant, l’educació és el procés multidireccional
mitjançant el qual es transmeten coneixements, valors,
costums, i formes d’actuar que dura tota la vida. L’educació
no només es produeix mitjançant la paraula; està present
en totes les nostres accions, sentiments i actituds. La
família té un paper important en l’educació dels fills i
filles. Educar significa assumir de forma integral l’educació
dels fills i filles, tant en els aspectes de l’adquisició de
coneixements i habilitats, com en la transmissió de
valors i principis, sense delegar cap d’aquestes funcions
en institucions educatives. Això no exclou una relació
estreta i de diàleg constant entre la família i l’escola per
acompanyar l’infant i jove en la seva educació sota uns
mateixos criteris i valors que l’ajudin a formar-se com
a persona. La pluralitat de famílies ens ha enriquit. La
família ha anat canviant amb el temps i, rere d’aquesta
evolució, ha canviat la societat. Els diferents models de

família que coexisteixen en l’actualitat, provenen de tot
tipus d’orígens, nivells de formació, poder adquisitiu i
creences. Aquestes generen potencialitats i necessitats
emergents, però continuen tenint un paper clau en tot el
procés que implica l’educació dels seus fills i filles.
L’educació és una responsabilitat compartida
“... Abans, el temps dels infants es repartia clarament entre
el temps formal, el de l’obligació –el de l’escola, els deures...-, i
el temps informal, el del plaer –el
del joc, el “temps lliure”. L’infant
s’administrava autònomament
aquest temps i, si no transgredia
les normes socials, podia fins i tot
allunyar-se de casa i trobar-se
amb qui volgués per jugar al que
li vingués de gust. Era el temps
de les experiències personals, les
que incitaven les nenes, i sobretot
els nens, a explorar l’entorn,
conèixer-ne els secrets...
Actualment, el temps lliure dels
infants s’ha reduït o no existeix.
Les mares, per la seva banda,
s’han convertit en una mena de
taxistes, i es passen les tardes
acompanyant els fills amunt i avall, i esperant-los a la porta
del gimnàs, de la piscina, de l’extraescolar de l’escola... Sentim
dir molt sovint que els infants d’avui no expliquen res. Potser
és perquè no tenen res a explicar, perquè els adults que els
acompanyen i els vigilen tothora ja ho saben tot!
És molt important, doncs, que l’infant pugui sortir tot sol
de casa des dels primers anys, i que assumeixi el risc i el
plaer d’alliberar-se de les seguretats domèstiques; ha de
poder baixar al carrer, anar a trobar-se amb un amic, posarse d’acord amb ell sobre el joc a què volen jugar i sobre
les seves regles, descobrir amb ell la natura i els objectes, i
criticar el comportament dels adults; també han de poder
córrer plegats alguns riscos, proporcionals a les seves forces,
superar obstacles, afrontar i resoldre conflictes. L’infant ha de
poder tornar a casa cansat, brut, excitat, amb moltes ganes
d’explicar allò que els pares no saben. Aquesta experiència,
sens dubte complexa des de tots els punts de vista, l’haurien
de poder viure tots els infants a partir dels tres o quatre anys;
en canvi, avui dia només està a l’abast, i no sempre, dels nens
de més de deu anys...(...) )
					
“Tonucci, F. (1997).
La ciutat dels infants. Barcelona: Barcanova. “
Més informació: Oficina tècnica (93 772 78 36
– pevmasquefa@masquefa.net)

MASQUEFA

batega

7

ACTUALITAT

EL BON TEMPS S’ALIA AMB
LES BOTIGUES AL CARRER
El bon temps va aliar-se el diumenge 14 de març amb la tercera edició de Les Botigues al Carrer i va afavorir
que registressin una elevada participació.Tal i com va passar en les dues edicions anteriors, més d’un miler de
masquefins i masquefines van passejar-se per l’avinguda de La Línia i van comprar en les parades que hi van
instal·lar els 22 comerços participants.
La participació, un miler de visitants, i les vendes,
les notes més destacades de la tercera edició

La iniciativa es consolida com una arma per
plantar cara a la crisi i promocionar el comerç local
COMERÇOS PARTICIPANTS
Els visitants a Les Botigues al Carrer van
poder triar i remenar entre un ampli ventall d’ofertes i propostes de pràcticament
tots els serveis comercials. Hi van muntar
parades:
•
Alumec
•
Auto Electric Injecció Marino SL
•
Centre de jardineria Masquefa
•
Ciber Phone
•
Comercial J.A.N.
•
EMME
•
Escola de Dansa Noemí Rubira
•
Esencia
•
Fruiteria La Pera
•
Fruites i Verdures Yolanda
•
Futur Vídeo S.C.P.
•
Gamper Sport
•
Instal·lacions E.Olivella
•
J.C. Muntatges
•
Moda Jove
•
Moda Menuda
•
Multipreu David
•
Original Vídeo
•
El Raconet Artístic
•
Sol i Lluna
•
STYLO
•
Zero Administration Time S.L.

La iniciativa,organitzada per l’Ajuntament,
vol ajudar el comerç local a donar a
conèixer els seus productes i serveis en
una jornada especial on es pot combinar
les passejades i les compres. Ja des de
primera hora, les 10 del matí, l’avinguda
de La Línia va omplir-se de curiosos a la
recerca de gangues. La presència es va
anar animant cap al migdia, quan es va
produir la major afluència de visitants, i
fins a les 3 de la tarda, moment en què
les botigues ‘van abaixar la persiana’.
Les terceres Botigues al Carrer van
tornar a satisfer tant els visitants com els
establiments participants, els quals n’han
destacat el bon volum de ventes.

El bon funcionament de la iniciativa, ja
des de la primera edició, ha fet que bona
part dels comerços apostin per repetirhi, a la vegada que alguns establiments
(en aquest cas, cinc) hi han vist també
una bona oportunitat per plantar cara a
la crisi i s’hi han afegit per primer cop.
Per fomentar les ventes, alguns comerços
van aplicar descomptes especials en els
seus productes i serveis. D’altres van
organitzar sortejos d’articles. Aquest va
ser el cas de la botiga de roba íntima Sol
i Lluna, el centre d’estètica Esencia i la
perruqueria i centre d’estètica Stylo.
Els comerços van tornar a lliurar als
visitants bosses ecològiques i reciclables

per afavorir així un hàbit respectuós amb
l’entorn i el medi ambient i substituir les
tradicionals bosses de plàstic.
Per afavorir la participació, l’Ajuntament
també va instal·lar un inflable que va
fer les delícies dels més menuts mentre
els seus pares i mares passejaven i
compraven. També dues pallasses del
nou centre El Raconet Artístic van dur
a terme diverses animacions infantils al
carrer.
L’alcalde, Xavier Boquete, i el regidor de
Promoció Econòmica, Carles Ventura,
van visitar els estands per lliurar als
comerciants un diploma acreditatiu de la
seva participació a la fira.
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Nou Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Aquest any 2010 l’Ajuntament de Masquefa ha posat a disposició
de les dones un Servei d’Informació i Atenció a les Dones, en
què trobareu assessorament sobre qualsevol tema d’interès
d’àmbit associatiu, formatiu, laboral, lúdic o altres qüestions
personals. Aquest nou servei el duu a terme l’Equip d’Atenció a
la Dona (EAD) de l’Associació Dones amb Empenta, i se suma al
que ja ofereix des del 2007. Els serveis d’assessorament jurídic
i d’atenció psicològica s’han ofert ininterrumpidament des
d’aleshores a l’Ajuntament un cop al mes. Actualment també
s’ha ampliat l’horari d’atenció telefònica. Les dones de qualsevol
municipi es poden posar en contacte amb el servei de dilluns
a dijous, matí i tarda. Amb el nou servei no cal sol·licitar cita
prèvia. Us convidem a totes les dones a presentar-vos al servei
d’informació i plantejar-nos les vostres inquietuds, preocupacions
i/o consultes per tal de poder-vos acompanyar a resoldre-les.
Horaris d’atenció a Masquefa
Cada primer dilluns de mes, de 16h a 19h, i al mes d'agost atenció
telefònica (primera i última setmana)

Reivindicació, formació i festa
protagonitzen el Dia de la Dona
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona (8 de març)
l’Ajuntament i diverses entitats van organitzar una àmplia
agenda que va combinar els actes reividincatius amb d’altres de
formatius i lúdics.
Entre altres les masquefines van poder participar en un taller de
risoteràpia, la xerrada “Dona, ja et cuides prou?” o un taller per
aprendre a ballar la dansa del ventre, tots tres organitzats per
l’Associació de Dones de Masquefa.
El CTC va sumar-se a la iniciativa amb l’obertura d’un bloc
a Internet en què els usuaris i usuàries de Masquef@ula van
poder deixar els seus comentaris a canvi de gaudir gratuïtament
de connexió a Internet durant un dia.
A més, del 8 al 13 de març es va poder visitar l’exposició dels
treballs fets per les alumnes que han participat en el curs
d’ofimàtica organitzat per l’Ajuntament. Aquest curs forma part
del programa “Dona’t una oportunitat”, que impulsa diverses

Serveis que ofereix l’EAD
•

•
•
•

•

Servei d’informació i acollida: orientació
sobre tot tipus de temes, serveis i recursos d’interès
per a les dones, de caràcter laboral, associatiu,
cultural, educatiu i personal.
Servei d’acompanyament sòcioeducatiu:
espai d’acolliment per a orientar la dona en la
solució de la seva problemàtica.
Servei d’atenció psicològica: per a abordar
els conflictes personals, socials, familiars i de parella.
Servei d’assessorament jurídic: espai de
suport jurídic, conduït per una advocada que resol
els dubtes i orienta sobre diverses situacions de les
dones.
Servei de guarda: per facilitar-vos l’accés als
serveis si teniu fills a càrrec. Es recomana sol·licitar
amb antelació aquest servei trucant al 636365631.

Per a qualsevol dubte o consulta, o per a demanar cita
prèvia, ens trobareu al telèfon 63 63 65 63 1, de
dilluns a dijous, de 12h a 14h i de 16h a 19h. També ens
podeu escriure al correu electrònic:
equipatenciodona@gmail.com.
accions per fomentar l’accés al món laboral de les dones, un dels
col·lectius amb més dificultats a l’hora de trobar feina.
Un dels actes més esperats va ser el sopar de dones a la Sala
Polivalent de la Rogelio Rojo, amb una setantena de persones.
L’espectacle i el ball posterior van allargar la festa fins entrada
la matinada.
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, es va llegir un
manifest per a l’eradicació de la violència de gènere que recordava
que fa justament 100 anys Clara Zetkin va llançar la proposta
de la celebració amb l’objectiu de promoure el sufragi universal
femení, i la pau i la llibertat per a tothom. El text recorda els
avenços aconseguits durant aquest segle de lluita per les dones, i
reclama noves actuacions i programes per a la total igualtat dels
homes i les dones en tots els àmbits de la vida.
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NOTÍCIES

El certificat acTIC es podrà
obtenir al CTC

Per Sant Jordi, llibres, roses
i sardanes

El Centre Tecnològic Comunitari ha estat autoritzat com a
centre col·laborador en el procés d’acreditació del certificat
acTIC, la nova acreditació de competències en tecnologies de la
comunicació i la informació promoguda per la Generalitat. Això
vol dir que els masquefins i masquefines no hauran de desplaçarse a cap altra localitat i podran inscriure’s, fer l’examen i obtenir
aquesta nova titulació a Masquefa mateix. Les proves començaran
al setembre i es faran cada divendres al matí. Al CTC s’hi podrà
fer tot el procés: la inscripció a la prova, l’examen i l’acreditació.
El fet de disposar de material tecnològic adaptat fa que el CTC
sigui un espai ideal on les persones amb discapacitat física, psíquica
o sensorial puguin treure’s aquesta titulació. El pioner espai amb
material adaptat que té el CTC ha estat clau perquè la Generalitat
li concedís l’autorització de centre col·laborador.
El certificat acTIC dóna a conèixer a qualsevol empresa o
administració el nivell de coneixements d’una persona en l’ús de
les TIC. Hi ha dos nivells: bàsic i mitjà.

El divendres 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, els carrers de
Masquefa tornaran a omplir-se de parades de llibre i roses.També
amb motiu de la celebració del patró de Catalunya, el diumenge
25 d’abril es farà una ballada de sardanes amb la Cobla Rambles,
a les 6 de la tarda, a la plaça de l’Estació. Aquest acte l’organitza
l’Alzinar Societat Recreativa i Cultural.

Setmana Santa: processó,
caramelles i aplec al
Cementiri Vell
La processó, les caramelles i el popular aplec al Cementiri Vell
tornaran a centrar la celebració de Setmana Santa a Masquefa. Així,
el Divendres Sant (2 d’abril) es farà el viacrucis (a les 10 del matí),
l’ofici de missa (a les 7 de la tarda), i la processó amb la Cofradía del
Cristo Crucificado y Nuestra Señora de los Dolores i amb la Banda
de Músics de Can Parellada (a partir de 2/4 de 9 del vespre).
Els actes es reprendran el Diumenge de Pasqua (4 d’abril) amb la
cantada de caramelles de la Coral l’Alzinar, acompanyada de la Colla
de Ball de Bastons (a 2/4 d’11 del matí). Els cantaires sortiran de
l’Ajuntament i passaran pels carrers Major i Sant Antoni, l’avinguda
de la Línia, el carrer Doctor Rotllant i l’església, per acabar a la plaça
de l’Estació. També el Diumenge de Pasqua hi haurà ofici a 2/4 de
2 del migdia.
La Setmana Santa a Masquefa es tancarà el Dilluns de Pasqua (5
d’abril) amb el tradicional aplec al Cementiri Vell. A les 11 del matí
s’hi farà la missa, i a les 12 del migdia una ballada de sardanes amb
la Cobla Mediterrània.

Cicle de xerrades sobre
consum i salut
L’Ajuntament ha organitzat un cicle de xerrades per proporcionar
a les famílies consells pràctics per a organitzar i millorar la seva
economia domèstica, i a la vegada recomanar-los també pràctiques
saludables. Aquestes xerrades s’organitzen amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona. El programa és el següent:
• “Els subministraments de la llar. Les revisions
de gas”
16 d’abril, de 10.30h a 12h, a la Sala Polivalent del Recinte
Rogelio Rojo.
• “La seguretat dels aliments a la llar”
7 de maig, de 10.30h a 12h, a la Sala Polivalent del Recinte
Rogelio Rojo.
• “Sóc un consumidor responsable” 16 de juny a les
10.30 hores al CTC places limitades.
• “Un viatge dels nostres aliments pel supermercat
global”
5 d’octubre, a les 10.30h, a la Sala Polivalent del Recinte Rogelio
Rojo

Nova Comissió de Reis
El 22 de febrer es va constituir una nova Comissió de Reis,
integrada per un grup de voluntaris, entre els quals s’inclouen
dos membres de l’antiga comissió. Aquestes persones ja van
organitzar, conjuntament amb l’Ajuntament, la Cavalcada del
Reis d’Orient d’aquest 5 de gener passat. La nova Comissió
de Reis la integren Josep Lluís García (president), Miquel Cid
(vicepresident), Montse Luís (secretària i tresorera), i els vocals
Elicio de la Fuente, José Antonio Nuevo, Salvador Casanovas,
Francisco Fernández, Luís Juncal i David Osorio.

ACTUALITAT
Ràpida actuació de l’Ajuntament
i els cossos de seguretat davant
el temporal de neu
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auditiva o visual, o tenir més de 80 anys i viure sol, o bé acompanyat
d’una altra persona també major de 80 anys.
A l’Ajuntament també us tramitaran les subvencions que la
Generalitat posa a disposició de les llars que no disposin de cobertura
de TDT per via terrestre i vulguin sol·licitar-la per via satèl·lit. La
valoració i la instal·lació ha de fer-la un tècnic homologat.

El CTC ofereix per primer cop
formació ocupacional subvencionada
pel SOC per a persones en atur

La ràpida actuació de l’Ajuntament i els cossos de seguretat va
garantir la seguretat dels vilatans i vilatanes i va permetre resoldre
les principals incidències ocasionades pel temporal de neu que el
8 de març va afectar Masquefa i gran part del país. Ja a primera
hora del matí l’Ajuntament va activar quatre excavadores que van
treure la neu dels carrers.Amb caràcter preventiu es van tancar els
centres educatius aquell dia per evitar que els alumnes hi quedessin
aïllats. L’endemà les escoles van obrir amb serveis mínims i dimecres
van recuperar la normalitat. També per previsió el dilluns 8 es van
suspendre algunes activitats. Mitjançant Ràdio Masquefa i la pàgina
web municipal es va anar informant de les principals incidències i
l’estat de les carreteres i els serveis de transport.
Durant tota la jornada l’Ajuntament va activar el protocol
d’emergència per garantir la seguretat i va coordinar tots els cossos
de seguretat (Policia Local, Protecció Civil, brigada municipal i ADF).
La Policia Local, Protecció Civil i el mateix Ajuntament van atendre
les sol·licituds dels vilatans i vilatanes, i tècnics municipals van
desplaçar-se fins als llocs amb incidències per valorar-les i donar-les
solució.
El Consistori agraeix la col·laboració de tot el personal de
l’Ajuntament, la Policia Local, Protecció Civil, la brigada municipal,
Francesc Oliva, Àngel Limeras, Josep Junyent, Excavacions Iñaqui
Perea, Transpal, Construccions Masquefa i Excavaciones Jiménez
e Hijos. El seu treball va fer possible que Masquefa recuperés la
normalitat amb rapidesa tot i la virulència del temporal de neu.

Ajudes per a l’adaptació a la TDT
Entre el 29 de març i el 3 d’abril està prevista l’aturada de les
emissions de la televisió analògica dels centres emissors que donen
cobertura a Masquefa. Les persones que tinguin incidències amb
el senyal de TDT poden comunicar-les a l’Oficina d’Atenció al
Consumidor de l’Ajuntament (C/Major, 93 .- 93 772 50 30).També
en aquesta oficina es poden tramitar les sol·licituds per a les ajudes
de la Generalitat per a col·lectius amb risc d’exclusió, entre el
quals distribuirà un sintonitzador per poder fer ús durant quatre
anys. Cal complir un dels següents requisits: tenir més de 65 anys
i una dependència reconeguda de grau II o III., tenir un grau de
discapacitat del 33% o superior, i que una de les discapacitats sigui

La Generalitat ha homologat el CTC com a centre col·laborador
per a poder impartir formació ocupacional adreçada especialment
a persones en situació d’atur. El CTC posarà en marxa, a partir del
setembre, un pla formatiu que consta de tres cursos i que té com
a objectiu formar en administratiu polivalent. Les inscripcions es
podran fer a partir del mes de maig (en una data que es concretarà
més endavant). Els tres cursos previstos són de Tècniques de
comunicació, arxiu i atenció al públic (s’iniciarà al setembre);
Informàtica, ofimàtica i internet bàsic (començarà a l’octubre), i
Tècniques administratives comptables, financeres i fiscals (a partir
del novembre). Els cursos els subvencionen el Servei d’Ocupació
de Catalunya de la Generalitat i el Fons Social Europeu. Per a més
informació:92 772 78 28.

Èxit de participació al concurs de
cartells per a les festes locals
El primer concurs de cartells organitzat pel Consell Municipal de
Participació i Convivència a Masquefa per anunciar la Festa Major
Petita de Sant Isidre, la Festa Major Gran de Santa Magdalena
i la Festa del Raïm ha estat un autèntic èxit de participació, ja
que s’han rebut fins a 20 treballs. A la Festa Major Petita s’hi ha
presentat 5 treballs, 2 a la Festa Major i 13 a la Festa del Raïm,
tots ells amb pseudònim per garantir la transparència del procés.
Els cartells guanyadors de cada categoria es faran públics en la
presentació d’una exposició amb tots els treballs, amb data a
concretar. El cartell guanyador de cadascuna de les festes rebrà
un premi de 120 euros.

Nova Guia d’oferta formativa per a
persones adultes
Ja es pot consultar i descarregar a la pàgina web de l’Ajuntament
(www.masquefa.cat) la nova Guia d’oferta formativa per a persones
adultes d’aquest segon trimestre de l’any. Per als mesos d’abril, maig
i juny l’Ajuntament ha organitzat diversos cursos formatius per
ajudar els masquefins i masquefines a millorar les seves capacitats i
aptituds professionals i, així, preparar-los per trobar feina o millorar
el lloc de treball. L’oferta formativa incorpora novetats com el curs
de monitor/a en el lleure infantil i juvenil, el qual permet obtenirne la titulació oficial. També s’amplien fins a 12 les places del curs
per a obtenir el carnet de conductor/a de carretons elevadors, una
formació cada vegada més demanada per les empreses. L’oferta
d’aquest segon trimestre torna a posar l’accent en la formació per
a l’ocupació.
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PREMI A MASQUEFA SENSE FILS
El pioner projecte de l’Ajuntament
‘Masquefa Sense Fils’ ha estat
guardonat amb el Premi Innova de
la Diputació de Barcelona, dotat
amb 12.000 euros. Es tracta d’un
dels guardons dels prestigiosos
Premis de la Comunicació Local
que aquesta institució atorga cada
any. ‘Masquefa Sense Fils’, que vol
posar Internet a l’abast de tothom i
lluitar contra l’anomenada fractura
digital, ha estat considerada la
millor iniciativa informativa en
format digital
Masquefa Sense Fils ha consistit en la
instal·lació a tot el terme municipal (tant
al centre urbà com a les urbanitzacions)
d’una xarxa wifi (compatible amb tots
els estàndards) que permet als vilatans i
vilatanes, les empreses i els emprenedors
gaudir d’Internet i altres serveis des de
casa, l’oficina o des de qualsevol punt
de l’exterior amb l’ordinador portàtil, el
telèfon mòbil o la PDA. A més, s’hi poden
connectar a preus realment assequibles
(7, 9,95 o 20 euros, en funció de les
necessitats) ja que el mateix Ajuntament fa
de proveïdor del servei. Altres avantatges
de Masquefa Sense Fils són la proximitat

(un equip tècnic vetlla en tot moment
pel bon funcionament de la xarxa i resol
ràpidament les possibles incidències en el
servei) i la velocitat de navegació
Els Premis de la Comunicació Local de la
Diputació es van lliurar el 19 de març en
una gala al teatre Àtrium de Viladecans
amb
l’assistència
de
nombrosos
representants d’ajuntaments i de mitjans
de comunicació. L’alcalde de Masquefa,
Xavier Boquete, en representació de
la delegació de l’Ajuntament que es va
desplaçar fins a Viladecans, va pujar a
l’escenari a recollir el guardó. Boquete
va recordar que Masquefa Sense Fils, que

ara ofereix servei a tota la vila, té els seus
orígens en un projecte embrionari de l’any
2002 per interconnectar les dependències
municipals i que ara s’ha estès.
El jurat dels premis,integrat per reconeguts
professionals de la comunicació, va
escollir guanyador Masquefa Sense Fils
entre les cinc propostes que havien estat
preseleccionades com a finalistes: el
projecte TVIP de l’Ajuntament del Prat
del Llobregat, el Servei Infoline de Sant
Feliu de Llobregat, la iniciativa “La Patum
a les xarxes socials” de Ràdio Berga, i la
pàgina web de l’Ajuntament de Barberà
del Vallès.

L’Ajuntament, víctima de l’abús dels grans grups de telecomunicacions, emprèn
accions legals per garantir que el servei arribi a tothom
Actualment Masquefa Sense Fils ofereix servei a més de 150
domicilis, si bé s'han hagut de deixar de tramitar més altes, i
s’han recollit les sol·licituds en una llista d’espera, fins que no es
disposi d'un proveïment d'Internet que garanteixi un servei de
qualitat per a tots els nous usuaris sense afectar els ja actius.
El mercat de les telecomunicacions no és un terreny que
faciliti l'entrada de nous actors, fet que lamentablement està
patint l’Ajuntament de Masquefa a l’hora d’haver plantejat un
servei competent, econòmic i amb vocació de proximitat. Els
nostres proveïdors de l’accés a Internet no han complert els
compromisos adquirits amb l’Ajuntament d’anar ampliant el
subministrament de l'ample de banda mitjançant la fibra òptica
instal·lada al CTC. Aquesta ampliació s’havia d’anar produint al
mateix temps que s’anaven tramitant les noves altes d’usuaris.
Aquest fet injustificat fa que, de moment, el servei de Masquefa
Sense Fils no es pugui ampliar a nous usuaris per poder garantir

la qualitat del serveis als usuaris ja actius.Tot i així, l’Ajuntament
de Masquefa vehicularà un servei temporal per a totes les
persones apuntades a la llista d’espera per tal que puguin
donar-se d’alta, mitjançant una modalitat del servei mínima
(limitada només a navegació web) però gratuïta, mentre no
s’efectuï l’alta definitiva al servei residencial.
L’Ajuntament de Masquefa ha emprès accions legals per tal
de reconduir el més aviat possible la situació i poder fer noves
altes del servei. Es tracta, però, d’una situació jurídicament
complexa i que està comportant més temps del desitjable, si bé
tot apunta que aquest estiu quedarà definitivament resolt.
És per tot això que des de l’Ajuntament demanem un vot de
confiança i optimisme en el futur proper del projecte Masquefa
Sense Fils, el qual, sense cap mena de dubte, assolirà el seu
objectiu de posar Internet a l’abast de tothom, malgrat els
obstacles dels grans grups de telecomunicacions.

ACTUALITAT
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FIRA FUTUR

EL REFERENT EN L’ORIENTACIÓ
FORMATIVA I PROFESSIONAL
Fira Futur continua consolidant-se com el gran referent en l’orientació
formativa i professional a l’Anoia Sud. La quarta edició, que va tenir lloc del 3
al 5 de març, va batre rècords, amb una vintena d’expositors i 650 visitants

La fira, que vol ajudar els joves a l’hora de prendre una decisió tan
important com el seu futur formatiu o professional, va fer un pas
més enllà i va obrir-se a totes les persones que, indiferentment
de la seva edat, aposten per la formació permanent o veuen en
la formació postobligatòria una eina per accedir al món laboral o
millorar el lloc de treball. Organitzada per la Xarxa TET Anoia Sud,
amb el lideratge de Masquefa i la col·laboració de la Diputació i
la Generalitat, Fira Futur va tornar a convertir durant dos dies la
Sala Polivalent en un gran aparador amb els recursos formatius i
laborals del territori. Els visitants, i especialment els alumnes que
acaben o deixen l’ESO; van conèixer les ofertes d’una vintena
d’instituts, universitats, acadèmies i serveis d’ocupació.
Una de les novetats va ser la presència d’orientadors formatius
i laborals dels Ajuntaments de Masquefa, Piera, els Hostalets,
Capellades i la Pobla. Van atendre les consultes i van donar
informació a l’estand de la Xarxa Transició Escola Treball (TET)
Anoia Sud sobre la formació i les ofertes de borses de treball.
A més, els visitants van conèixer les propostes de l’Escola
Oficial d’Idiomes de Martorell, la CEPEQ, l’Escola Universitària

d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada, la Universitat Oberta
de Catalunya, els instituts Milà i Fontanals, Joan Oró, Pompeu
Fabra, Guinovarda, Joan Mercader i Sant Esteve, el Consell
Comarcal de l’Anoia, l’Escola Municipal d’Arts Gaspar Camps,
Olga Difusió, l’Exèrcit i els Mossos.
Per Fira Futur van passar-hi estudiants de Capellades, Vallbona
d’Anoia, Sant Esteve Sesrovires, Masquefa, Piera, Martorell,
Igualada iVilafranca. El certamen va organitzar visites concertades
per als centres educatius alhora que obria les portes al públic en
general, fet que va afavorir la participació.
Coincidint amb la fira s’ha tornat a editar la Guia de recursos
educatius i laborals del territori, on es poden trobar totes les
ofertes existents en aquests dos àmbits a l’Anoia Sud i el seu
àmbit d’influència. La guia es pot descarregar a www.masquefa.
cat. L’edita la Xarxa TET Anoia Sud, integrada per tots els
agents que intervenen en el procés de transició de l’escola
al treball de Piera, Capellades, els Hostalets, Cabrera, la Pobla,
Vallbona, la Torre i Masquefa. A més d’aquestes localitats es
distribueix a Montbui.
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Una qüestió estratègica

Ajustar oferta i demanda

En la inauguració la presidenta delegada de l’Àrea d’Educació
de la Diputació, Carme García, va lamentar que Catalunya
“està lluny” de la mitjana del 85% d’èxit escolar d’Europa,
però va mostrar-se esperançada que amb “apostes
estratègiques” com Fira Futur “aquesta realitat canviï”. “És
absolutament imprescindible donar la volta a la situació, no
només per al futur individual dels nostres joves, sinó per al
futur col·lectiu del país, i més en crisi”, va dir.
L’inspector dels Serveis Territorials d’Educació de la
Generalitat, Ramon Ferrer, va anunciar que el nou institut
que es farà a Piera oferirà formació professional, una oferta
fins ara concentrada a Igualada o Martorell, per aproximarla al territori.
I l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, va reclamar que
la nova administració territorial impulsada pel Govern
“no ha d’allunyar les ofertes d’estudis, sinó, tot al contrari,
apropar-les als territoris perquè tothom tingui les mateixes
oportunitats”. Va recordar “l’esforç” dels Ajuntaments en
l’àmbit educatiu “en assumir competències que no són
seves” i va afirmar que “en temps de crisi i retallades”
les administracions “han de tenir clares les prioritats i
continuar apostant per l’educació i la formació perquè són
estratègiques”.

La cap de l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament,
Lourdes Bosch, va presentar l’estudi “Necessitats de
Formació i Ocupació a l’Anoia Sud”, impulsat per la
Xarxa TET Anoia Sud amb el suport de la Generalitat
i la Diputació.
Fet per l’empresa Focalizza, l’informe identifica
les necessitats formatives d’aquest territori per
posteriorment programar les accions formatives
que afavoreixin el desenvolupament econòmic,
empresarial i d’ocupació. Identifica dèficits formatius
en sectors com ara la seguretat laboral, la producció,
l’ emmagatzematge, el manteniment, l’administració,
idiomes o primers auxilis.
Al mateix temps detalla les oportunitats que suposen
nous motors econòmics com ara el sector industrial,
el paperer i metal·lúrgic, el sociosanitari, els projectes
museístics, les pimes, o els establiments comercials.
La tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Capellades,
Cristina Estrada, va explicar la formació que s’ofereix
a l’Anoia Sud d’acord amb les necessitats detectades.

NOTÍCIES
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Nou Servei d’Integració
Laboral (SIL) per a
persones amb discapacitat
L’objectiu és ajudar aquest col·lectiu a
trobar feina i vetllar per la seva inserció
en el món laboral
L’Ajuntament i la Fundació Privada ECOM han signat un conveni
per posar en marxa un Servei d’Integració Laboral (SIL) que atendrà
específicament les persones discapacitades tant del municipi com
de la resta de poblacions de l’Anoia Sud o de les comarques veïnes.
Així els usuaris i usuàries de Masquefa i les poblacions veïnes ja no
hauran de desplaçar-se fins a Igualada o fins a Molins de Rei per a
ser atesos.
Aquest nou Servei d’Integració Laboral per a persones discapacitades
està situat al Centre Tecnològic Comunitari (CTC), a l’avinguda
Catalunya 60. El servei iniciarà la seva activitat el dijous 22 d’abril i a
partir del maig atendrà cada tercer dijous de mes, de 9h a 15h. Cal
sol·licitar hora prèvia al 93 772 78 28. El servei podrà ampliar-se en
funció de les sol·licituds.
L’objectiu és ajudar les persones amb qualsevol tipus de discapacitat,
ja sigui psíquica, física o sensorial, a trobar feina i vetllar per la seva
inserció en el món del treball.
Els tècnics del SIL, contractats per la Fundació Privada ECOM,
realitzen tasques de valoració professional, orientació, suport
a la recerca d’ocupació i seguiment dels processos de selecció
i inserció laboral de les persones amb discapacitat. Per la
seva banda, l’Ajuntament cedeix al servei el CTC, un espai de
treball i atenció idoni per als professionals i usuaris i usuàries.
Al CTC disposen d’una sala d’actes, d’espais per a la realització

Atendrà usuaris i usuàries amb tot
tipus de discapacitat de l’Anoia Sud
i les comarques veïnes
d’entrevistes, tutories individuals i activitats en grups, i una
aula d’informàtica per a fer gestions de recerca de feina, a més
d’equipaments informàtics d’última generació. El CTC disposa d’un
pioner espai a Catalunya amb material tecnològic adaptat per a
persones amb tot tipus de discapacitat psíquica, física o sensorial.
Aquest Servei d’Integració Laboral treballa coordinadament amb
el Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Masquefa i amb la
resta de SILs que la Fundació Privada ECOM disposa a Catalunya.
La Fundació Privada ECOM és una organització sense ànim de
lucre que té com a objectiu la plena inserció de les persones amb
discapacitat.

La Festa del Dia d’Andalusia omple Subvenció de 51.686 euros per fer
la Sala Polivalent de la Rogelio Rojo millores al Casal de l’Alzinar
L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció de 51.686,79 euros
de la Diputació de Barcelona per als treballs d’arranjament de
la teulada i la instal·lació elèctrica del casal de l’Alzinar. Aquesta
ajuda s’inclou en el Programa complementari de continuïtat
en l’impuls econòmic i de foment de l’ocupació en àmbits dels
ateneus i locals socials de la Diputació. El programa té com a
principal objectiu conjugar les necessitats econòmiques i socials
amb les polítiques sectorials per a dinamitzar culturalment els
municipis, vetllant per la preservació del patrimoni cultural.

Curs d’iniciació a la gralla
La Festa del Dia d’Andalusia organitzada per la Cofradía del
Cristo Crucificado y Nuestra Señora de los Dolores va comptar
amb una elevada participació. Els gairebé 400 assistents van
gaudir amb els balls del grup de la cofradía, l’actuació estel·lar
de la companyia Iñaki Márquez i l’exhibició de Luís Cordobilla. El
masquefí “El Garri” va sumar-se a la celebració amb una actuació
improvisada. Amb la Festa del Dia d’Andalusia, que a Masquefa
se celebrava per primer cop, amb el suport de l’Ajuntament, els
organitzadors volen que la comunitat andalusa pugui reunir-se
almenys un dia per recordar les seves arrels.

La Colla de Geganters i Grallers, amb la col·laboració de
l’Ajuntament, organitza un curs d’iniciació a la gralla. Les
persones interessades es poden posar en contacte amb l’Àrea
de Serveis Personals (93 772 78 36). L’Ajuntament deixarà la
gralla a aquelles persones que no en disposin.

La biblioteca tancarà els dissabtes

A partir del mes d’abril la biblioteca de Masquefa romandrà
tancada tots els dissabtes. L’horari d’obertura de la biblioteca és
de dilluns a divendres de 17h a 20.00h.
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La recollida de la fracció orgànica s’estén a tot Masquefa
Després d’haver-se implantat el 2008 al centre urbà, l’Ajuntament
estendrà durant la primera quinzena d’abril el servei de la
recollida de la matèria orgànica a les urbanitzacions (Can
Valls, Can Parellada, Can Quiseró i El Maset) i al nucli de La
Beguda. D’aquesta manera, el servei arribarà a totes les llars
de Masquefa. En aquesta segona fase gairebé 1.800 llars més, i
alguns establiments que generen fracció orgànica, se sumaran a
les més de 1.700 cases, bars, restaurants i centres educatius de
la primera fase.
L’empresa
M a s k e f e t
repartirà porta
a porta en tots
els domicilis de
Can Valls, Can
Parellada,
Can
Quiseró, El Maset
i La Beguda els
cubells de color
beige amb tapa
marró
on, a
casa, els veïns i
veïnes podran dipositar la matèria orgànica després d’haver-la
triat i separat de la resta de la brossa. Posteriorment s’haurà
de dipositar en els contenidors petits de color marró que
s’instal·laran als carrers. El buidatge dels contenidors es farà dos
cops a la setmana (dimarts i divendres) durant la temporada
d’hivern (de l’1 d’octubre al 31 de maig), i tres cops setmanals
(dimarts, dijous i dissabtes) en la temporada d’estiu (de l’1 de

Noves xerrades i tallers a
l’Espai Familiar
L’Espai Familiar, un servei de l’Ajuntament d’atenció a la petita
infància, ha programat noves xerrades i tallers per a aquest
segon trimestre del 2010, adreçats a famílies amb infants de 0
a 3 anys, per informar-les i assessorar-les sobre les qüestions
relacionades amb la criança i educació dels seus fills i filles.
Les sessions tenen lloc els dimarts i dimecres a l’Espai Familiar
(C/Pujades, 1, baixos), en l’horari de 15h a 17h. Les sessions
de dimarts són gratuïtes i obertes a tothom. Es tracta d’un
espai d’intercanvi i relació per a les famílies, i un espai de joc
i socialització per als infants. Per a les sessions de dimecres,
a càrrec d’experts externs, cal abonar una quota de 15 euros
mensuals.
Programació de l’abril
Cada dimarts: Espai Familiar Obert
Dimecres 7: “Parlem de les vacunes”
(a càrrec d’Immaculada Úbeda Pérez, pediatra)
Dimecres 14: La introducció dels aliments sòlids
(Mª Fernanda Aranda, educadora)
Dimecres 21: “Serveis i ajuts a la petita infància”
(a càrrec de l’equip educatiu de l’Espai Familiar)
Dimecres 28: dia dedicat a les demandes de les famílies
(a càrrec de l’equip educatiu de l’Espai Familiar)

juny al 30 de setembre). Una empresa especialitzada recollirà i
transportarà la fracció orgànica fins a la planta de compostatge
de Jorba, on, mitjançant un procés natural, serà transformada en
compost, un adob orgànic que s’usa en agricultura i jardineria.
L’Ajuntament ja va fer tres xerrades al març per informar els
veïns i veïnes del nou servei. També ha repartit cartes i díptics
informatius en els domicilis.
QUÈ ÉS LA MATÈRIA ORGÀNICA?
Són les restes del menjar i la petita poda de les plantes
(per exemple de les que tenim al jardí o en testos al
balcó)
COM LA SEPAREM A CASA?
Per reciclar-la és necessari que a casa separem la matèria
orgànica de la resta de la brossa i la dipositem en el
cubell de color marró que l’Ajuntament proporciona a
les famílies.
Hi podem dipositar:
• Restes de fruita i verdura
• Restes de carn i peix
• Ossos
• Marro del cafè
• Restes d’infusions
• Serradures
• Closques de fruita seca i d’ous
• Restes de plantes i del jardí
• Taps de suro
• Paper de cuina brut
• Llumins
ON S’HA DE LLENÇAR AL CARRER?
En uns contenidors específics de color marró
QUÈ SE’N FA?
La fracció orgànica es porta a la planta de compostatge
de Jorba, on és transformada en compost mitjançant
un procés natural. Aquest compost s’usa com a adob
natural en jardineria, agricultura i restauració de sòls. El
compost evita l’ús d’adobs químics que poden afectar
negativament l’entorn.

Places lliures al Servei de
reforç escolar
Encara queden algunes places al Servei de reforç escolar i
tècniques d’estudi, una iniciativa de l’Ajuntament per ajudar els
estudiants a millorar el seu rendiment a l’institut. Concretament
hi ha places en els següents grups:
• Alumnes de 1r i 2n d’ESO: 2 vacants al grup B: dilluns
de 19h a 20.30h i dimecres de 17.30h a 19h
• Alumnes de 3r i 4t d’ESO: 2 vacant al grup B: dimarts
i dijous de 19h a 20.30h
Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Àrea de Serveis
Personals (al carrer Crehueta, 33) o trucar al 93 772 78 36.
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Masquefa guanya un nou accés
Masquefa ha guanyat un accés principal amb l’obertura d’un nou
tram de l’avinguda de La Línia que connecta el C/Sant Antoni amb
el Camí del Maset. Amb l’habilitació d’aquest nou vial es connecta
el centre urbà de la vila amb les urbanitzacions de Can Valls i el
Maset i també amb l’accés a la variant, en direcció a Martorell.
Per tant, aquest nou carrer esdevindrà la principal via d’entrada a
Masquefa des de la variant i per als veïns i veïnes d’aquestes dues
urbanitzacions. Se suma, així, a l’altra entrada principal a Masquefa,
la del polígon industrial. Per poder fer el nou carrer es van haver de
treure tres grans torres elèctriques.
Reordenació del trànsit i nous passos elevats
L’obertura d’aquest nou vial s’ha acompanyat de la reordenació del
trànsit a la zona per fer-lo més fluid. Així, el C/ Sant Antoni s’ha
convertit a un únic sentit (en direcció a l’Ajuntament). També el
tram del C/ Bonavista comprès entre l’avinguda CanValls i el C/ Sant
Antoni s’ha fet de sentit únic (en direcció a l’avinguda Catalunya).
D’altra banda s’han habilitat quatre nous passos elevats per reduir
la velocitat dels vehicles i incrementar la seguretat dels vianants.

Els nous passos elevats s’han fet a l’avinguda Can Valls (entre el C/
Bonavista i el Camí del Maset), al mateix tram nou de l’avinguda de
La Línia, en el tram de l’avinguda de La Línia que fa cantonada amb
el C/ Sant Antoni, i al C/Sant Antoni.
A més s’ha fet una nova senyalització horitzontal i vertical a
l’avinguda Can Valls i al C/ Sant Antoni.

Nova escala a Can Parellada: solució a una reivindicació històrica
L’Ajuntament
ha
remodelat
completament
les
escales
que
connecten l’avinguda Can Parellada amb
el carrer Josep Maria Valls, una actuació
històricament reivindicada pels veïns i
veïnes.
Aquestes escales són molt transitades
ja que connecten la part nord de la
urbanització de Can Parellada amb
l’estació de tren dels Ferrocarrils de la
Generalitat.
A més de fer-hi uns nous graons de
formigó també s’hi ha instal·lat una
barana, un banc a mig tram de les
escales, i quatre fanals de llum. El cost
civil de l’obra ha estat de 27.681 euros.
Els treballs han anat a càrrec de la
Brigada Municipal.

Can Parellada ja té el pas que
feia 25 anys que demanava
L’Ajuntament ha construït un mur de contenció a la carretera de
Martorell, BV-224, al seu pas per Can Parellada.Aquest mur, fet de
formigó revestit de pedra, té una barana de protecció per aprofitar
el terreny, que estava intransitable i ple d’esbarzers. Això obligava
els pares i mares que porten els infants a la parada de l’autobús a
passar pel mig de la carretera, amb el conseqüent perill que això
comportava.Ara s’hi ha fet un pas d’1,80 metres d’amplada, al costat
de la carretera, i un altre pas de 2 metres d’amplada al costat de
les parcel·les. L’obra ha tingut un pressupost d’aproximadament
27.000 euros. Aquesta era una actuació reivindicada pels veïns de
la zona fa més de 25 anys.
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Gas a Fons repeteix com a millor Destacada actuació del Club
organitzador del Campionat de Twirling Can Parellada a les
Catalunya d’Autocròs
Semifinals Territorials
La Federació li concedeix el premi per la
prova disputada a Masquefa a l’octubre

La bona feina de l’entitat masquefina Gas a Fons ha tornat a ser
reconeguda per la Federació Catalana d’Automobilisme, que li
ha tornat a lliurar, per segon any consecutiu, el Premi al millor
organitzador del Campionat de Catalunya d’Autocròs. El motiu n’ha
estat l’organització, el mes d’octubre passat, d’una prova puntuable
per a aquesta competició que va portar l’espectacle de l’autocròs
al circuit de La Pedrosa. Masquefa acollia una prova del Campionat
de Catalunya d’autocròs per segon any consecutiu, després d’un
parèntesi de 27 anys.
El president de Gas a Fons, David Cabeza, va ser l’encarregat de
recollir el guardó de mans del president de la secció d’off-road de
la Federació Catalana d’Automobilisme, Joan Terribas, en la gala que
va tenir lloc el 26 de febrer a la seu del Consell Català de l’Esport, a
Esplugues de Llobregat. La trajectòria de Gas a Fons en el món del
motor ha estat reconeguda en diverses ocasions per la Federació.
Així, ha rebut en dues ocasions el Premi al millor organitzador
del Campionat de Catalunya d’Autocròs, i també unes altres dues
vegades (les temporades 2006 i 2007) el Premi al millor organitzador
del Campionat de Catalunya d’Eslàlom.

El Campionat Ral·li Slot Català
tornarà a visitar Masquefa
L’entitat Masquefa Slot ha organitzat per al divendres i dissabte
9 i 10 d’abril la quarta prova puntuable del Campionat Ral·li Slot
Català, que tindrà lloc a les instal·lacions de la Zona Lliure, al
Recinte Rogelio Rojo, amb la participació de corredors d’arreu del
territori català.
La prova començarà el divendres 9 d’abril, a les 21.30h, amb
l’obertura del parc tancat, mentre que a les 21:55h passarà el cotxe
zero pels trams. Pel que fa al dissabte 10 d’abril, el parc tancat
s’obrirà a les 16h i a les 16.25h passarà el cotxe zero En escala 1/24
es podrà córrer en les categories WRC,A-GT i Clàssics, i en escala
1/32 en les categories Súper N, N, N2, dames i infantils.
El preu de les inscripcions és de 7 euros per a un cotxe, 10 euros
per córrer amb dos cotxes, i 5 euros per als corredors infantils.
Les inscripcions s’han de fer anticipadament al web del campionat
(www.slotcatala.com). En aquesta pàgina web també hi trobareu
més informació sobre el campionat.

El Club Twirling Can Parellada va tenir una destacada actuació
en les Semifinals Territorials de la zona de Barcelona i Girona
disputades el 21 de març en un pavelló poliesportiu de
Masquefa ple de gom a gom i en què es van decidir els clubs i
esportistes que disputaran la Copa de Catalunya l’11 d’abril. El
club masquefí va enfrontar-se a uns altres set clubs: el Blanes,
el Badalona, el Maçanet de la Selva, el Vilobí del Penedès, el
Gornal de Barcelona, l’Hospitalet i el Costa Brava.
La parella júnior del Club Twirling Can Parellada formada per
Mònica i Marta Codina va ser tercera, mentre que la parella
sènior integrada per Anabel Fernández i Pilar Pérez va finalitzar
en la segona posició. En grups el Club Twirling Can Parellada
va ser tercer amb una formació integrada per Elisabet, Rut,
Helena, Anabel, Pilar, Ester, Judit, Mònica i Marta. Aquestes
mateixes esportistes, menys Anabel i Pilar, van aconseguir
també el tercer lloc en la competició per equips. Totes elles
disputaran la Copa Catalunya, com també ho faran Mònica,
Maria i Eider, que van classificar-se en la categoria d’iniciació,
modalitat de mans lliures.

Vine a jugar a voleibol!
Totes aquelles persones que vulguin fer una activitat física a
l’aire lliure, practicar un esport o senzillament jugar i divertir-se
tenen una cita tots els dissabtes al matí, a partir de les 10.30h,
al camp de volei sorra que l’Ajuntament va fer al costat del
CRARC. Es tracta d’una iniciativa gratuïta d’un particular de la
vila, apassionat d’aquest esport, que té el suport de l’Ajuntament.
Per a més informació podeu trucar al 665 93 29 14 (Javier) o al
93 772 78 36 (Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament).

La Zona Lliure duu a
terme diversos tallers
durant el mes de març

El dia 6 de març es va portar a terme un taller de xanques
Les xanques son uns pals de fusta que tenen una base per a posar
els peus i amb les que es pot caminar tot donant la impressió que
la persona que les porta té unes cames molt llargues. Són molt
utilitzades en espectacles de circ i teatre de carrer. Aquest taller,
que va durar dues hores, el van dur a terme els integrants del
Cau de Joves del Centre d’Esplai Giravolt. Amb aquesta activitat,
a més de conèixer una mica més sobre aquesta tècnica de circ,
els i les joves de la Zona Lliure van poder
conèixer més a fons
el grup de joves de
l’Esplai Giravolt. En
el taller hi varen
participar una vintena
de joves que van
estar
acompanyats
en tot moments pels
i les integrants de
l’Esplai, que amb les
seves indicacions van
ajudar als usuaris i
usuàries de la Zona
Lliure a caminar a un
metre del terra.
D’altra banda, el
dissabte 13 es va
fer un taller de
guitarra en què els
i les joves van portar

les seves guitarres i van fer una jam session a la Zona Lliure.
Cada jove va aportar els seus coneixements musicals i els va
poder compartir amb la resta de joves, tot tocant conjuntament.
Concretament van ser set els joves que es van animar a portar
la guitarra (fins i tot algun jove va portar la guitarra elèctrica
i l’amplificador) i entre tots vam tocar alguns temes, la gran
majoria cançons de grups ‘heavies¡ dels 80, com ara Iron Maiden,
Metal·lica o Judas Priest.
El dissabte dia 20 els joves van fer un taller d’arracades,
braçalets i anells, i un altre de fermalls i pins de roba i
material reciclat. En aquesta proposta, en què van participar
una quinzena de joves, es
van poder veure peces
molt originals, com per
exemple un fermall fet
amb una cremallera,
que simulava una cara, i
altres joies de fimo, un
material semblant a la
plastilina, però que un
cop introduït al forn
s’endureix.
Per al proper
mes d’abril, està previst:
Un torneig de billar en parelles i un taller de xapes
per al dissabte 17. Els i les joves usuàries de la Zona Lliure
podran dissenyar i crear les seves pròpies xapes tot utilitzant
retalls de diferents revistes o creant-les ells/elles mateixos/es
amb fulls, llapis de colors, retoladors....
El plat fort del mes arribarà el 23 d’abril, quan es portarà a terme
el “Hip Hop & Sant Jordi”, un concurs d’improvisació i ‘free
style’ sobre la temàtica de Sant Jordi, així com també un concert
de petit format d’artistes locals. Amb aquest concurs es pretén
desenvolupar la creativitat dels i les joves, i potenciar el gust per
la lectura, la poesia i la literatura en general.

Vine al Rojo Punt Jove

El punt d’informació juvenil Rojo Punt Jove (Recinte Rogelio
Rojo), està obert totes les tardes, de dimarts a dijous, entre les 5
i les 8. Apart de trobar informació relacionada amb tot el que te
a veure amb els joves (ajuts per l’habitatge, cursos, estudis, lleure,
etc...) també pots trobar un espai d’estudi. Un lloc on poder
estudiar, fer deures, treballs en grup. A més, l’informador juvenil
podrà fer-vos un cop de mà per resoldre els vostres dubtes.
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Rambles
A les 18h a la Plaça de l’Estació
Organitza: l’Alzinar

CULTURA I FESTES

 FIRA D’ARTESANIA
DE CAN PARELLADA

19 20 21 22 23 24 25

 SETMANA SANTA
Divendres Sant (2 d’abril)
10h: viacrucis
19h: ofici de Divendres Sant
20.30h: processó de Setmana
Santa amb la Cofradia del Cristo
Crucificado y Nuestra Señora de los
Dolores i amb la Banda de Músics de
Can Parellada.

Diumenge de Pasqua (4 d’abril)
10.30h: cantada de Caramelles de la
Coral l’Alzinar acompanyats de la
Colla de Ball de Bastons.
(El recorregut començarà a
l’Ajuntament i passarà pel C/Major,
C/St Antoni, Av. de la Línia, C/
Doctor Rotllant,l’església (després
de la missa), per acabar a la plaça de
l’Estació.
13.30 h: ofici de diumenge de Pasqua

Dilluns de Pasqua (5 d’abril)
Aplec al Cementiri Vell
11h: celebració de la Missa
12h:ballada de sardanes amb la Cobla
Mediterrània.

 CAFÈS AMB HISTÒRIA
Dissabtes
1a sessió
Xerrada-debat
El moviment dels no alineats

Diumenge 25 d’abril
De les 10h a les 20h
Parades d’artesans i tallers
per a infants
Dinar amb botifarrada
popular
Venta de tiquets al local social de
Can Parellada

Curs Windows Inicial

Dates: del 27 d’abril a l’1 de juny
Horaris: dimarts i dijous de 10h a
11.30h

 BODY FORM SUAU

Curs Internet

Dimarts i dijous de 10.15h a
11:.15h

Dates: del 27 d’abril a l’1 de juny
Horaris: dimarts i dijous de 12h a
13.30h
Curs Acces Inicial

Dates: del 26 d’abril al 21 de maig
Horaris: dilluns, dimecres i divendres
de 19.30h a 21h
Curs Exel Inicial

CURSOS
 CENTRE TECNOLÒGIC
MASQUEFAULA
Taller DNIe

Data: 15 d’abril
Horari: de 12h a 13.30h
Taller Tràmits on line amb
l’Administració

Data: 20 d’abril
Horaris: de 12h a 13.30h
Taller Gmail

Dates: del 22 d’abril al 29 d’abril
Horaris: dijous de 12h a 13.30h
Taller DNIe

Data: 9 d’abril
Horari: de 17.30h a 19h
Taller Blogs

Dates: del 9 d’abril al 23 d’abril
Horaris: divendres de 19.30h a 21h

10 d’abril, a les 17h, a la biblioteca

Taller Hotmail

2a sessió
Cinefòrum
Silencio roto
(Montxo Armendáriz, 2001)

Horaris: divendres de 17.30h a 19h

Dates: del 23 d’abril al 30 d’abril
Taller DNIe

Data: 26 d’abril

Dates: del 27d’abril a l’1 de juny
Horaris: dimarts i dijous de 17.30h
a 19h
Curs Word Inicial

Dates: del 27 d’abril a l’1 de juny
Horaris: dimarts i dijous de 19h a
20.30h
Preus
Tallers: gratuïts
Cursos: 40 euros (aturats 10 euros i
pensionistes 20 euros)

CURSOS DE L’ALZINAR
 ANGLÈS PER
A ADULTS

De 5 a 6 anys: dimecres de 17:30
a 18:30 h
De 7 a 9 anys: dimarts de 18:30 a
19:30 h
De 10 a 11 anys: dijous de 17:30 a
18:30 h
De 11 a 12 anys: dijous de 18:30 a
19:30 h

Diumenge 18

Horari: de 16h a 17.30h

 BALLET CLÀSSIC

Amb Choffers
A les 18h a la Sala Polivalent
Preu: 2 euros

Taller Tràmits on line amb
l’Administració

Dimarts i dijous de 18.30h a
19.25h

Diumenge 25

Horari: de 17.30h a 19h

Amb Duo Amor
A les 18h a la Sala Polivalent
Preu: 2 euros

 BALLS DE SALÓ

Curs Dona’t una oportunitat

Dijous de 21h a 22.30h

Diumenge 25
Sardanes amb la Cobla

Horaris: dilluns, dimecres i divendres,
de 10h a 11.30h

 BATUKA

Curs Access Inicial

Dimarts i dijous de 15.30h a
16.30h

Dates: del 26 d’abril al 31 de maig
Horaris: dilluns i dimecres de 12h a
13.30h

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
Divendres de 18h a 20h

 EXPRESSIÓ MUSICAL
Classes infantils: dijous de 17.30h
a 18.30h
Classes per a adults: dijous de
18.30h a 19.30h

Dimarts i dijous

Taller DNIe

 CELEBRACIÓ DE
SANT JORDI

 INICIACIÓ A
LA DANSA

 ANGLÈS PER A NENS

 BALL POPULAR

Dates: del 7 d’abril al 28 de juny

Divendres de 10.30h a les 24h

 IOGA

Horari: de 17.30h a 19h

Data: 28 d’abril

 CANT CORAL

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

24 d’abril, a les 17h, a la biblioteca

Data: 27 d’abril

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

Dilluns i dimecres de 2h a 22h

 TAEKWONDO
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

 CURSOS DE
L’ASSOCIACIÓ DE DONES
•
•
•

Taller de manualitats per infants.
Dansa Oriental.
Taller de Risoteràpia.

Més informació al 666 95 50 71

 BODY FORM

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 març i podria haver-se modificat.

Agenda esportiva
CLUB PETANCA
MASQUEFA
Cada dissabte a les 17.30
campionat obert de petanca
a les instal·lacions de la
petanca a Masquefa.

CLUB PATÍ
MASQUEFA
09/abril – 21.45h
Sèniors 1a Catalana
CP MASQUEFA – CH
CORBERA
10/abril – 09h
Prebenjamí Iniciació
Campionat de Barcelona 2a
Fase B
CP MASQUEFA – HC
CASTELLAR
10/abril – 11h
Benjamí B Copa Barcelona
Grup 5
CP MASQUEFA –
CERDANYOLA CH
10/abril – 12h
Aleví Copa Federació Grup 1
CP MASQUEFA – CP
RIUDOMS
17/abril – 09h
Prebenjamí B Copa Barcelona
Grup 8
CP MASQUEFA – CE NOIA
FREIXENET

MARISTES ST JOAN

LLOR

23/abril – 21.45h
Sèniors 1a Catalana
CP MASQUEFA – HC
MONTBUI

24/abril – 16h
Grup 2 Cadets Masculí
Promoció Regular Nivell D
EB MASQUEFA – BC ST
JOSEP DESPI B

24/abril – 09h
Prebenjamí Iniciació
Campionat de Barcelona 2a
Fase B
CP MASQUEFA – CP
VILANOVA
24/abril – 10h
Prebenjamí A Campionat de
Barcelona 2a Fase A
CP MASQUEFA –
CERDANYOLA CH
24/abril – 10h
Prebenjamí C Campionat de
Barcelona 2a Fase C
CP MASQUEFA – HC
SENTMENAT B
24/abril – 11h
Benjamí B Copa Barcelona
Grup 5
CP MASQUEFA – CHP
BIGUES I RIELLS
24/abril – 12h
Aleví Copa Federació Grup 1
CP MASQUEFA – HC
MONTBUI
24/abril – 13h
Infantil Copa Federació
Grup F
CP MASQUEFA – CP SANT
RAMON

17/abril – 10h
Prebenjamí A Campionat de
Barcelona 2a Fase A
CP MASQUEFA – HC
PALAU PLEGAMANS

EEM BÀSQUET
MASQUEFA

17/abril – 10h
Prebenjamí C Campionat de
Barcelona 2a Fase C
CP MASQUEFA – SFERIC
TERRASSA A

10/abril – 16h
Grup 2 Cadets Masculí
Promoció Regular Nivell D
EB MASQUEFA – AESC
RAMON LLULL

17/abril – 11h
Benjamí A Campionat de
Barcelona 2a Fase C
CP MASQUEFA – CP RODA

10/abril – 19h
Grup 3 Sots 21 Masculí
Nivell B
EB MASQUEFA – CAAINO
SWL CENTRE B

17/abril – 12h
Juvenil Copa Federació Grup
B
CP MASQUEFA – HC
PALAU PLEGAMANS

10/abril – 20.30h
Grup 02 Sèniors B Masculí
EB MASQUEFA – CB
VILATORRADA B

17/abril – 13h
Infantil Copa Federació
Grup F
CP MASQUEFA – CLUB
CONGRÉS

17/abril – 19h
Grup 3 Sots 21 Masculí
Nivell B
EB MASQUEFA – CES
BOSCO ROCAFORT

17/abril – 13h
Copa Federació Junior
CP MASQUEFA – ESPORTIU

17/abril – 20.30h
Grup 02 Sèniors B Masculí
EB MASQUEFA – BASQUET

24/abril – 17.30h
Grup 02 Júnior Masculí
Nivell B
EB MASQUEFA – HIMESA
SALLENT

FUTBOL

18/abril
Segona Categoria Territorial
Campionat de Lliga
FC MASQUEFA – ST PERE
MOLANTA CFP
24/abril – 10.15h
Grup 26 Aleví Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – PALLEJA CF A
24/abril – 12h
Grup 27 Benjamí 7 B
Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
B– CUBELLES CF D

10/abril – 10.15h
Grup 26 Aleví Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – ESPARREGUERA CE B

24/abril – 13h
Promeses
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A

10/abril – 12h
Grup 27 Benjamí 7 B
Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
B – ST SADURNÍ UE B

24/abril - 18h
Grup 21 Juvenil Segona
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
(RET-1a v) A– PIERA AE A

10/abril – 13h
Promeses
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A

25/abril – 10h
Grup 19 Cadet Segona
Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – STA COLOMA
QUERALT UE A

10/abril - 18h
Grup 21 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
(RET-1a v) A– FÀTIMA FC A
11/abril – 10h
Grup 19 Cadet Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – FÀTIMA FC A
11/abril – 12h
Grup 5 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – MAURINA EGARA CF A
17/abril – 12h
Grup 23 Prebenjamí F-7
Campionat de Lliga
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – FUNDACIO ESP AT
VILAFRANCA A

(Sant Sadurní d’Anoia, Gelida,
Creu d’Aragall, Corbera,
Quatre Camins, Pallejà, Sant
Andreu de la Barca, Martorell,
Gelida, Sant Llorenç
d’Hortons i Masquefa)

11/abril – 08.30h – 75 Km
(Piera, Esparreguera, El Bruc,
Coll del Bruc, Castellolí,
Vallbona, Piera i Masquefa)
18/abril – 08.00h – 80 Km
(Piera,Vallbona, Igualada,
Òdena, Maians, Castellfollit
Boix, Òdena, Igualada,
Vallbona, Piera i Masquefa)
25/abril – 08.00h – 83 Km
(Sant Sadurní d’Anoia,
La Múnia, Sant Jaume del
Domenys, Banyeres, L’Arboç,
Santa Margarida i els Monjos,
Vilafranca, Sant Sadurní
d’Anoia i Masquefa)
Sortides en BTT
Els diumenges a les 08.00h a
la Plaça de l’Estació

CLUB DE TIR
ESPORTIU

25/abril – 12h
Grup 5 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – LA PLANADA UD A

11/abril – 09.30h
Recorreguts de Tir
(Stock)
Condicionat a autorització
prèvia

25/abril – 13h
Prebenjamí F-7 Trobades
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A – EEM GELIDA

24/abril – 11h
Tirades Fira de
Martorell
Tir al Plat

02/maig
Segona Categoria Territorial
Campionat de Lliga
FC MASQUEFA – LA
GRANADA CF A

25/abril – 09.30h
Carrabina lleugera estès

CLUB
EXCURSIONISTA
ANOIA

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

Dissabte 10
Senderisme pel Congost de
Mont - Rebei

17/abril – 13h
Grup 32 Infantil Segona divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA
A– ESCOLA FUTBOL BAIX
LLOBREGAT A

Per a més informació, dirigiu-vos
al Club Excursionista Anoia,
els divendres de 19h a 21h,
al telèfon 93 772 67 20. o
al C/ Crehueta, 33.També a
ceanoia@hotmail.com

17/abril – 16h
36è Campionat de Catalunya
Futbol Veterà 3a Divisió
FC MASQUEFA –
GRANOLLERS

CLUB CICLISTA
MASQUEFA
04/abril – 08.30h – 75 Km

SLOT
MASQUEFA
Divendres 9 i dissabte 10
V Campionat Slot Català
4t Ral·li Slot puntuable
Categories:
1/24 WRC, AG-T i Clàssics,
1/32 SN, N, Dames, Infantils
i N2
Horaris divendres:
21.30h: parc tancat
21.55h: cotxe zero
Horaris dissabte:
16h: parc tancat
16.25h: cotxer zero
Lloc: Recinte Rogelio Rojo
Preu: 1 cotxe (7 euros),
2 cotxes (10 euros),
infantils (5 euros)
Inscripcions prèvies
obligatòries a
www.slotcatala.com
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

Cercant la eficiència: reestructuració de
l’estratègia laboral a la fàbrica Rogelio Rojo
Als anys seixanta del segle XX a la fàbrica Rogelio Rojo es
va produir una reestructuració de l’estratègia laboral que va
introduir modificacions en la política salarial. Es va introduir
un sistema de cronometratge amb la finalitat de controlar el
mínim de peces que podia realitzar un obrer en una jornada
laboral.
“La productivitat era necessària i havia de sortir del rendiment
en el treball. El rendiment arribava amb eficiència en el que
havia de fer cada treballador. Tant en el treball mecànic com en
les feines més complexes. I això no ho faríem sols, ho faríem
a través de firmes que jo ja coneixia, especialment Bedaux. Van
venir aquí, jo coneixia les persones, van venir des de Barcelona,
per cronometratges de les feines, i ja després ho vàrem fer amb
personal d’aquí. Hi va haver molta oposició”
Font: Francesc Miralles en entrevista gravada el 23
d’octubre de 2008
A aquest fet s’hi va sumar el concepte de salari “a preu fet”
sobre la base del salari per temps o per hores. La quantitat de
treball es controla així mitjançant la pròpia producció.Aquest
sistema ofereix a l’empresari una mesura completament
exacta de la intensitat del treball. Tan sols el temps de treball
que s’incorpora en una quantitat de productes acabats
determinada prèviament i fonamentada empíricament,
compta com a temps de treball efectiu, necessari i remunerat.
Com que la quantitat i la intensitat del treball es controlen
mitjançant la forma del propi salari, es fa supèrflua gran part
de la supervisió del treball. Aquest sistema té les seves arrels

en la revolució industrial i s’anomena a Anglaterra “sweatingsystem” (sistema sudorós).
A Masquefa aquest sistema va canviar la relació laboral entre
treballadors i fàbrica, tan per aquells que treballaven dintre
del recinte com per a aquells que ho feien a domicili. Per una
banda, la productivitat va augmentar i l’optimització de la mà
d’obra es va accentuar; alhora que els obrers guanyaven una
mica més a final de mes. Per contra, la imatge de l’empresa
va empitjorar, alhora que la implicació i la identificació de
l’obrer amb el projecte disminuïen al mateix temps que la
seva motivació.
“Arribaven allà i et deien treballi vostè, i crec, crec, crec, i posaven
un cronòmetre. No me’n recordo del mínim, però se n’havien de
fer forces, de peces, i si no arribaves et pagaven el mínim, però si
passaves et pagaven de més a tant per cent”
“A mi em sembla que quan no es cronometrava es treballava
més tranquil. Aleshores sap què fèiem? N’hi havia que eren uns
“pícaros” i feien saltar el comptador, fent trampa. El senyor Miralles
era més modern, la veritat és que treballant amb ell a preu fet hi
guanyaves més diners, però miri, jo vaig treballar aquí a la fàbrica
i la vida ningú se la guanyava, tothom feia altra cosa.”
Font: Lluís Esteve en entrevista gravada a l’agost
de 2006.
Daniel Garcia Giménez
Llicenciat en Història i coordinador de l’espai
Cafès amb Història.

LES VOSTRES OPINIONS
Com a membre d’una de les comparses que van participar
a la rua de Carnestoltes, opino, i val a dir que en nom d’uns
quants més, que aquest any no s’ha premiat l’originalitat i
l’esforç. Que si es pretén motivar al poble a participar, no es
fa d’aquesta manera. El nostre grup va estar treballant molt
en una disfressa original i sobretot, feta amb les nostres mans.
No érem l’únic grup que s’havia esforçat molt, i ho hem fet
amb il·lusió; això sí, no ens ha agradat que es premiï una
disfressa que s’ha comprat a la botiga. Ens hem desanimat.

Així es fomenta la participació a Masquefa? Digueu-li a la
Comissió que es posi una medalla.
D’altra banda us diria que fa tres anys que hi ha ambient
gràcies a les comparses que fan gresca i sarau, i ho fem amb
gust però sense ganes què ens prenguin el pèl; tampoc amb
un “petard al cul”, doncs és així com vàrem fer el recorregut
i l’arribada a la Rogelio

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

Isabel Lumeras Molina
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LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

EL NOSTRE
COMPROMÍS:MANTENIR
ELS SERVEIS
L’Ajuntament no és aliè a la complexa
situació econòmica que vivim tots i totes. Aquest any 2010 les
arques municipals patiran una davallada considerable d’ingressos.
Si hi sumem l’anunciat increment de l’IVA, amb el conseqüent
augment de la despesa, el repte és fa encara més gran.
Però no val caure en el derrotisme. Tot al contrari, l’equip de
govern de CiU ja fa temps que treballa amb previsió perquè
aquesta situació no repercuteixi en els masquefins i masquefines.
Hem buscat, i continuem buscant, totes les fórmules possibles
per aconseguir ingressos. I hi ha motius per a l’optimisme. En
plena crisi, a Masquefa s’hi instal·la una important multinacional
com ALDI que generarà ingressos fixes per a les arques
municipals i llocs de treball per als vilatans i vilatanes, al mateix
temps que concretem l’arribada d’altres empreses.
El nostre compromís, doncs, és treballar per mantenir els serveis
que l’Ajuntament ofereix als vilatans i vilatanes.Treballem perquè
la retallada en els ingressos no es tradueixi en una disminució
de serveis fonamentals ni tampoc de la seva qualitat.
Malgrat les dificultats, que hi són, l’equip de govern de CiU
continuarà apostant decididament, com ja ha demostrat fins ara,
per serveis bàsics com són la sanitat o l’educació. Encara que,
en ocasions, això signifiqui haver d’assumir competències que

CAN VALLS
Quan al 1999 vàrem entrar al govern municipal,
un dels primers contactes i demandes que
vàrem tenir va ser la dels veïns de Can Valls per
reclamar la urbanització dels seus carrers. És un tema que ja
venia de lluny i una reivindicació històrica dels seus veïns que,
avui, són els únics vilatans de Masquefa que no tenen urbanitzats
els seus carrers.
Conscients, doncs, de la justa demanda, ens vàrem posar a
treballar. Finalment, l’anterior legislatura i amb el projecte acabat
es va començar la reparcel·lació.
Al ple de gener d’aquest any es van adjudicar de manera

pertoquen a d’altres administracions. L’ampliació del consultori
mèdic o la posada en marxa de l’escola CEIP Masquefa II,
finançats pel Consistori, exemplifiquen aquest esforç.
També la formació seguirà sent, i ara més que mai, un dels
cavalls de batalla d’aquest govern, ja que es tracta d’una qüestió
estratègica. Hem potenciat l’oferta formativa per als masquefins
i masquefines per ajudar-los a incrementar les seves capacitats
professionals i donar-los un cop de mà a l’hora de trobar feina
o millorar el lloc de treball. A més, per primer cop, gràcies a les
gestions d’aquest equip de govern, l’Ajuntament oferirà cursos
de formació ocupacional homologats per la Generalitat.
Ara més que mai, l’Ajuntament està i estarà al costat dels
masquefins i masquefines en aquests temps difícils, i especialment
d’aquelles persones i famílies que més ho necessiten. I ho farem,
com ja hem fet, amb una acurada gestió econòmica que conté la
despesa, i amb feina i més feina per trobar ingressos.
Paradoxalment, les administracions que ens retallen les
aportacions per finançar la despesa ordinària i el manteniment
de serveis bàsics, ens concedeixen al mateix temps subvencions
que s’han de gastar, si o sí, en inversions concretes. No és la
situació que voldríem. Però en tot cas hem treballat i hem
aconseguit importants ajudes per fer noves inversions i
equipaments que també milloren la qualitat de vida dels
masquefins i masquefines.
Grup Municipal de Convergència i Unió
provisional les obres d’urbanització de Can Valls a l’empresa
Romero Polo-Empresa Constructora, i al ple de febrer es
van adjudicar de manera definitiva amb l’abstenció del Grup
Municipal Socialista.
Volem explicar els sentit d’aquest vot, perquè pot semblar poc
constructiu per part de l’oposició no votar favorablement un
projecte engegat per nosaltres i que pot millorar les condicions
de les vivendes de tants veïns.
El nostre vot va ser el d’abstenció, no pel contingut de l’acord,
sinó per les formes, d’aquí que tampoc no va ser en contra.
Sempre s’havia convidat als grups municipals a l’obertura de
pliques del concurs per adjudicar l’obra, però ara no. L’alcalde
ja ens va dir en el ple que era un malentès, i a partir d’ara hi
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tornarem a ser presents. Vàrem demanar l’acta de l’obertura;
hi havia unes disfuncions i semblava una adjudicació dubtosa,
que no entenia ningú . Ni tan sols l’alcalde ni la secretària de
l’Ajuntament van ser capaços d’explicar-nos durant el ple. Estem
parlant d’una obra que s’acosta als 2 milions d’euros, que la
major part la pagaran els veïns. Prou motiu per fer les coses amb
transparència i no sembrar dubtes sobre a quina empresa se li
adjudica i si és la que té més mèrits per fer l’obra, ja que van ser
moltes les empreses que es van presentar.
Tot i que un tècnic municipal posteriorment ens ho va aclarir, el
nostre vot definitiu va seguir sent l’abstenció.

De cap manera estem en contra que Can Valls s’urbanitzi; és
més, creiem que els veïns es mereixen tenir un barri en les
mateixes condicions que la resta de masquefins i masquefines.
Però quan no ho veiem clar, la nostra responsabilitat ens diu que
no ho podem avalar.
Esperem que en properes ocasions es facin millor les coses i
podran comptar responsablement amb nosaltres com sempre
ho hem fet.

¿Qué pasa con la Plaza de los Juegos de
Masquefa? Cuando me presentaron el
proyecto dije que estas cosas no se podían
Catalunya
realizar en este sitio, por dos razones: la
primera, que está muy cerca de las casas
y alguna pelota entraría por la cocina de
algún vecino; y la segunda, que todo aquel sitio era un relleno
y cuando rompieran la capa dura con los fundamentos de las
vallas todos esto se hundiría, porque los rellenos tienen dos
enemigos: uno es el poso y otro es el agua.
Cuando se inauguró la plaza no quise asistir porque sabía lo que
pasaría. De todas mis protestas me dijeron que son los técnicos
los responsables de la obra, por lo que tenemos que hacer lo
que digan los técnicos. En eso estoy totalmente de acuerdo.
Pero cuando los técnicos no existen, sólo señores con un título
clavado en la pared, que sólo saben artículos y absolutamente
nada de ejecutar cualquier tipo de obra… Yo he pedido al
Ayuntamiento que demande al equipo técnico judicialmente
para que devuelva en dinero el importe de las obras, el derribo
y la dirección técnica que han cobrado, dejando la plaza como
estaba.
El día 11/03/2010 asistí al Consejo escolar porque lo considero
un tema muy importante, pero fueron vergonzosos los temas
que se trataron. No se mentó para nada la necesidad de los
alumnos. Yo me pregunto qué pasa con la enseñanza primaria
de Masquefa, que llegan al instituto que no saben las tablas de
multiplicar, que no saben escribir, ni medianamente tienen ganas
de estudiar para nada.
Ustedes observen a cualquier niño desde los 15 meses de

vida, que esté normalmente sano, porqué sorprenderán a
cualquier adulto por la manera tan rápida que aprenden las
cosas. Entonces, ¿por qué no aprenden nada en el colegio? ¿Será
por falta de sanidad que tenemos? No, porque podemos estar
orgullosos que, si en algo somos los primeros en el mundo,
es de la cobertura sanitaria que tenemos todos los españoles.
Otro ejemplo: coja cualquiera de estos niños y póngalos en
colegios privados y los resultados son excelentes. Y otro
ejemplo: somos punteros en el mundo de la educación a los
disminuidos psíquicos y físicos, no sólo en la enseñanza sino en
el deporte de todo tipo.
Me pregunto qué pasa con la escuela pública.Yo personalmente
creo que el profesor no está como tal reconocido, y no sólo
se le pide que enseñe a nuestros hijos, sino que se le eduque
de comportamiento, de política de turno, de sexualidad, de
trabajar, de cómo tienen que andar por la calle, cómo tiene
que montar en bici, cómo tienen que conducir y un montón
de estupideces que mandan los políticos de turno, que hacen
que tanto profesores como alumnos se pierdan en el infinito.
Ustedes por favor, los profesores, dirijan la enseñanza y no dejen
que cuatro ‘pringaos’ les dirijan, que éstos sólo saben llevarse
las subvenciones para hacer estudio de sus bolsillos.
Les recuerdo a todos que vamos mal y que en España entera
hay más de 3.000.000 de personas sin vivienda y más de
1.000.000 de personas que pasan hambre, y no hemos tenido
ningún terremoto. Por favor pongámonos las pilas todos.

El grup d’ERC no utilitzarà aquest espai de
comunicació fins que tingui l’oportunitat de
fer-lo servir cada cop que s’edita la revista
municipal i no cada tres mesos. Creiem que
aquest grup de govern no respecta l’apartat
19 de la Declaració Universal dels Drets

Humans i retalla la llibertat i els drets d’expressió, d’opinió i la
participació en uns mitjans públics. Discrimina i retalla el legítim
dret democràtic dels partits de l’oposició.

Queremos felicitar y agradecer a todos y
a todas las personas que hicieron posible
que este carnaval haya sido, una vez más, la
herramienta de la risa, diversión y alegría de grandes y pequeños;
haciéndonos olvidar o al menos hacernos más llevaderos los
duros momentos que estamos pasando económicamente a
causa de la crisis.

Admirando una vez más el esfuerzo, tanto material como de
tiempo, y la energía invertida en nuestro pueblo, y en todos
nosotros que disfrutamos con vuestro trabajo, e ilusión una vez
más.

Grup Municipal Socialista de Masquefa

Grup Municipal del Partit Popular

Grup Municipal d’Esquerra

Grup municipal d’Entesa per Masquefa

núm.
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NOM: Associació Artística Missatgers
ANY DE CREACIÓ: 1997
CATEGORIA: Cultura
ACTIVITATS: Organització de classes de dibuix i pintura. Organització d’una exposició anual amb els treballs dels alumnes. Col·laboració en
altres exposicions i activitats artístiques.
Nº INTEGRANTS: 5
adreça: C/Major 123
tel.: 93 772 72 89 (Assumpta Closas)
e-mail: artmissatgers@yahoo.es

Associació Artística Missatgers:
buscant l’artista que tots portem dins

L’Assumpta Closas i el Santi Altés, dos autodidactes que comparteixen la passió per l’art i un projecte de vida
en comú, van ‘dibuixar’ el primer esbós de l’Associació Artística Missatger el 1997. Van muntar un estudi a la
part de dalt de casa i, per provar, van organitzar les primeres classes de dibuix i pintura. Van penjar cartells
per la vila.Va corre el boca-orella. I l’experiència va ser un èxit. Les classes van començar amb 3 alumnes però
aquell mateix any van arribar als 14. Animats per aquesta bona resposta, l’Assumpta i el Santi van constituir
l’entitat, amb el suport d’altres amics interessats en l’art.
Avui les classes de dibuix i pintura de l’Associació Artística Missatgers compten amb una mitjana d’uns 40
alumnes, majoritàriament infants i joves, però també adults i gent gran. Més que formar professionals, l’objectiu
és animar tothom a agafar el carbó o el pinzell “i ajudar-los a descobrir l’artista que tots portem dins, perquè
tots i totes en duem un d’amagat”, diu l’Assumpta.
L’entitat organitza classes de dibuix (amb llapis, ceres, carbó, pastel, retoladors i llapis de colors) i de pintura
(‘guaches’, aquarel·la, olis i acrílics). Els alumnes poden combinar diverses tècniques i textures. També fan
classes tallers de fang per a nens i nenes, impartits pel Santi, que va fer quatre anys de ceràmica i tallers
d’invents, que consisteixen a crear art amb materials reciclats.
Els alumnes assisteixen a les classes de dibuix i pintura en dos grups diferents. D’una banda, els infants (les
classes es fan de dilluns a dijous, de 17.15h a 18.45h). I, d’altra banda, joves, adults i gent gran (que fan classe
dimarts de 10h a 12h, i dimecres i dijous de 19h a 21h) . De tota manera l’entitat adapta els horaris en funció
de la demanda. Per animar tothom a introduir-se en el món de l’art, Missatgers aplica preus avantatjosos (26
euros mensuals per als nens i nenes, i 28 per als adults i gent gran). També fa descomptes per a famílies.
A més de les classes, l’entitat també organitza cada octubre, amb el suport de l’Ajuntament, una exposició amb
els treballs dels alumnes. A més, col·labora amb d’altres manifestacions artístiques. Destaca, igualment, per la
seva implicació amb la vila. Així, per exemple, Missatgers va fer un gran mural per al Cap de Setmana Solidari
del 2008 i un altre per a la Festa de Sant Isidre. També organitza un taller de pintura per la Fira de la Infància i
la Joventut. L’entitat ha fet el dibuix que il·lustra aquest número de la Masquefa Batega.

“Missatgers organitza classes de dibuix i pintura, a bon preu,
per animar infants, joves i grans a introduir-se en el món de
l’art; també fa tallers de fang per a infants”

