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Jornades ‘Masquefa, per
una Vila Educadora’

Masquefa i La Beguda
incorporen agents cívics

SOLIDARI

MASQUEFA

SABÍEU QUE...
SERVEI D’INFORMACIÓ MEDIADORA,
resolució pacífica de conflictes
El Servei d’Informació Mediadora de l’Ajuntament explica
els avantatges de la mediació com a eina de resolució
dels conflictes. Ajuda els vilatans i vilatanes a emplenar els
formularis i deriva els casos al Centre de Mediació de Dret
Privat de Catalunya, el qual designa un mediador format
específicament en la resolució de conflictes de manera
pacífica. L’objectiu és evitar litigis davant del jutjat.
Aquest servei actua en la resolució de conflictes relacionats amb l’àmbit familiar, com
ara separacions o el règim de visites als fills/es, i l’àmbit comunitari, com problemes de
convivència entre veïns. Per exemple intervé en conflictes relacionals en associacions i
fundacions, diferències greus en la convivència ciutadana, conflictes derivats d’una diferent
interpretació de la realitat deguda a la coexistència de diverses cultures, conflictes
intergeneracionals,i situacions de conflicte entre la persona adoptada i la seva família
biològica o entre els pares biològics i adoptants.També ajuda a resoldre qüestions derivades
de la successió d’una persona, aspectes estrictament convivencials ens els acolliments de
les persones grans i conflictes de resolució entre persones en el si de l’empresa familiar,
entre altres. El servei es troba a l’Àrea de Serveis Personals (C/ Creuheta, 33). L’horari
d’atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 14h, i dilluns de 17 a 19h.També es pot trucar al
93 772 78 36. El servei actua sempre que totes dues parts hi estiguin d'acord.
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“Digues la teva...
Participa!”
Exposició de les entitats
de Masquefa. La regidoria
de Participació Ciutadana està
preparant una exposició que
contribuirà a donar a conèixer les
diverses entitats que configuren el
teixit associatiu de la nostra vila
així com les activitats que duen a
terme i els seus projectes.
Per a poder fer aquesta exposició
és necessària la implicació de
les associacions. Les entitats que
estiguin interessades a participarhi, i que encara no la tinguin, poden
recollir una fitxa informativa a
l’Àrea de Serveis Personals de
l’Ajuntament (C/ Crehueta, 33) i
retornar-la degudament omplerta.
La fitxa també es pot descarregar
de la pàgi na web mun icipa l
(ww w.m asqu efa.c at),
a
la
columna de la dreta, en l’apartat de
destacats, i fer-la arribar a l’adreça de
correu electrònic perezfx@diba.cat.
En la fitxa es demana el nom de
l’entitat o associació, les dades
de contacte, una breu història de
l’associació i una explicació de les
diverses activitats que duu a terme.
Si en disposa, cal que l’entitat lliuri
una fotografia identificativa de la
seva activitat i el logotip.
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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
Buidatge fosses sèptiques 900 900 084
CTC
93 772 78 28
Deixalleria/Recollida voluminosos 93 708 60 96
Rojo Punt Jove
93 772 85 21
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
CDIAP APINAS
93 772 54 54
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 EL TURÓ
93 772 51 75
ESCOLA FONT DEL ROURE 93 772 74 32
ESCOLA MASQUEFA II
93 772 66 48
ESCOLA VINYES VERDES
ESPAI FAMILIAR (EBM La Baldufa)
FARMÀCIA
FECSA
FERROCARRILS
CATALANS
GUARDIA CIVIL
HISENDA (Igualada)
HISPANO IGUALADINA
HOSPITAL (Martorell)
INEM (Martorell)
INFORMACIÓ GENERAL
JEFATURA TRÀNSIT (BCN)
JUTJAT DE PAU

93 772 76 27
93 772 50 11
93 772 53 01
902 536 536
93 205 15 15
062
93 804 65 61
93 804 44 51
93 774 20 20
93 775 10 62
012
93 298 65 00
93 772 57 57

LLAR INFANTS MUNICIPAL
93 772 50 24
FRANCESC MATA I SANGHÉS

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
SECCIÓ D'INSTITUT 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

LA GENERALITAT APROVA PER FI
EL FINANÇAMENT DEL NOU CAP
El Govern català dóna finalment llum verd a la partida de
2.126.974 euros després d’una llarga espera
Per fi el nou i esperat Centre d’Atenció Primària (CAP) de Masquefa ha fet el pas definitiu.
El Govern de la Generalitat ha aprovat, en la sessió del 23 de novembre, l’última abans de les eleccions,
el finançament del nou centre sanitari, que ascendeix a 2.126.974 euros.
Amb l’aprovació d’aquesta partida de més de dos milions d’euros
es resol definitivament el finançament del nou Centre d’Atenció
Primària després d’una llarga espera. Ara l’Ajuntament, que ja fa
molt temps que té el projecte redactat, podrà treure a concurs
els treballs de construcció perquè pugui començar l’obra.
Fa més de mig any, el 13 de maig, i després d’uns altres vuit mesos
d’espera, l’Ajuntament va aprovar un conveni de col·laboració
amb la Generalitat que resolia el finançament d’aquest
equipament. Ha hagut de passar tot aquest temps perquè el
Govern català fes realitat el seu compromís i aprovés la despesa
de 2.126.974 euros per al nou Centre d’Atenció Primària.

L’Ajuntament fa un autèntic esforç econòmic i avança
els diners

Segons aquest acord, el Govern de la Generalitat aportarà a
l’Ajuntament els 2.126.974 euros en tres anualitats: 1 milió
d’euros l’any 2011, 845.230,63 euros el 2012, i 281.743,54 euros
el 2013.
Per la seva banda l’Ajuntament fa un autèntic esforç econòmic i,
tot i que els serveis sanitaris són competència de la Generalitat,
avança aquests diners per tal que el nou Centre d’Atenció
Primària sigui una realitat el més aviat possible i els masquefins i
masquefines puguin gaudir d’una vegada per totes d’una atenció
sanitària de qualitat.
A més, el Consistori aporta uns altres 289.022 euros per

completar el projecte i construir, en la planta soterrani del nou
edifici assistencial, un aparcament amb capacitat per a 48 places.

Edifici de planta única per facilitar l’accés
El nou centre assistencial es farà al pati de l’actual institut de
Masquefa. En aquest sentit, cal recordar que a l’octubre ja van
començar les obres per fer el nou institut a l’esplanada del
costat del CRARC.
El projecte del nou Centre d’Atenció Primària preveu la
construcció d’un edifici de planta única, de manera que tots
els serveis assistencials se situaran en planta baixa i facilitaran
l’accés a la gent gran i a les persones amb mobilitat reduïda.
El nou edifici destaca també per la seva modernitat i
funcionalitat, l’estalvi energètic, que permetrà reduir els costos
dels subministraments, o la seva integració en l’entorn, ja que
mantindrà un diàleg coherent amb l’arquitectura i l’estètica de

l’emblemàtica Fàbrica Rogelio Rojo.
El projecte l’ha redactat el despatx Sierra Calleja Arquitectes SL,
guanyador del concurs d’idees que va convocar l’Ajuntament i
al qual es van presentar una quarantena d’equips.
L’entrada en funcionament d’aquest nou equipament ha de
traduir-se en la solució definitiva a les mancances en l’atenció
mèdica a Masquefa.
L’Ajuntament ja va fer un altre esforç econòmic i va ampliar
l’actual consultori del carrer de les Escoles com a mesura
provisional en espera del nou CAP, una actuació que va costar
93.000 euros. Aquesta ampliació es destinarà a equipament
municipal una vegada entri en funcionament el nou CAP.
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JORNADES ‘Masquefa, per una Vila Educadora’
Els dies 9, 10 i 11 de desembre
tindran
lloc
les
primeres
Jornades ‘Masquefa, per una Vila
Educadora’, que s’emmarquen en
el desenvolupament del Projecte
Educatiu de Vila.
Els objectius d’aquestes jornades
són donar valor i reconèixer la
tasca educativa que desenvolupen:
vilatans
i
vilatanes, entitats,
comerços i empreses, centres
educatius i Ajuntament; i també
difondre i impulsar entre aquests
agents educadors els valors sobre

els quals es fonamenta el Projecte
Educatiu de Vila. Les jornades seran
un espai de reflexió i formació
entorn a temes que interessen als
diversos agents.
Per a més informació sobre les
jornades podeu visitar la web de
l’Ajuntament (www.masquefa.cat),
a l’apartat de destacats.
També podeu trucar al telèfon
93 772 78 36 (Àrea de Serveis
Personals de l’Ajuntament ) o
escriure al correu electrònic
pevmasquefa@masquefa.net.

Masquefa, una Vila per a tothom

10 de desembre: Dia Universal dels Drets Humans
Divendres 10 de desembre, a partir de les 8 de la tarda, en
commemoració del Dia Universal dels Drets Humans, un grup
de joves de la Secció d’Institut de Masquefa representaran l’obra
de teatre ‘Els Drets Humans a escena’. Aquest grup de joves
participa en el Taller de Teatre Social i Drets Humans que han
organitzat les regidories de Cooperació i Joventut.
L’ entrada té un preu simbòlic de 2 euros, que es destinaran a un
projecte que han triat els joves: ‘De mestre a alumnes, formant
mestres de secundària a Moçambic’, de l’ONG Intermón-Oxfam

(http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3615).
Es poden comprar entrades anticipades a l’Àrea de Serveis
Personals de l’Ajuntament (C/ Crehueta, 33), i abans de la funció
a la Sala Polivalent del Recinte Rogelio Rojo.
També el 10 de desembre, en aquest mateix espai, trobareu un
altre grup de joves, que en col·laboració amb Intermon-Oxfam,
organitzaran una parada de Comerç Just. L’ONG informarà
sobre quina és la situació actual dels Drets Humans a casa
nostra i a la resta del món.

ACTUALITAT
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CONTINUA L’OFENSIVA PER CREAR OCUPACIÓ
L’Ajuntament ha pogut donar feina a 39 persones desocupades, però no en té prou i segueix
impulsant noves mesures per generar llocs de treball i reduir la taxa d’atur
L’Ajuntament de Masquefa, mitjançant 7 plans d’ocupació
subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la
Generalitat, ha pogut contractar aquest novembre 17 masquefins
i masquefines que estaven a l’atur. A més, la Mancomunitat de
la Beguda Alta ha generat també un altre lloc de treball amb un
pla del SOC gestionat per Masquefa. A aquests 18 nous llocs
de treball s’hi sumen els altres 15 que l’Ajuntament ja va crear
aquest mateix 2010 amb plans d’ocupació de la Generalitat,
i 6 més aconseguits amb un pla del propi Ajuntament l’any
passat. Des d’aleshores el Consistori ha pogut donar feina a 39
persones.

“No n’hi ha prou”

Els esforços de l’equip de govern han fet que Masquefa hagi
pogut aconseguir més ajuts que d’altres municipis de les
mateixes dimensions i que, per tant, s’hi hagin creat més llocs de
treball. No obstant això, l’alcalde, Xavier Boquete, és conscient
de la greu situació econòmica global que tots vivim i lamenta
que “no s’hagi pogut donar resposta a totes les sol·licituds de
feina que hem rebut”. “És insuficient i continuarem treballant”,
afirma.
L’alcalde anuncia que s’intensificaran més que mai els esforços
per a crear ocupació. Aquest any que ve l’Ajuntament té previst
generar 20 llocs de treball més amb uns altres 8 projectes del
SOC, i a més vol impulsar un segon pla d’ocupació propi que
també proporcionarà feina a persones desocupades.
Només per a aquests últims 18 llocs de treball aconseguits amb
l’ajut del SOC (1 informàtic, 4 peons forestals, 4 electricistes, 1
dinamitzador juvenil, 3 informadors cívics, 1 peó de manteniment
i 4 peons per a la supressió de barreres arquitectòniques)
l’Ajuntament ha rebut un total de 265 sol·licituds.
Els tècnics i funcionaris de l’Ajuntament han hagut de seleccionar
els beneficiaris de les places d’acord amb els requisits que
exigeix el Servei d’Ocupació de Catalunya. D’una banda, requisits
genèrics per a tots els casos, com ara trobar-se en situació d’atur
i estar inscrit a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) amb
anterioritat a la concessió de les subvencions, i no haver estat

beneficiari de cap altre pla d’ocupació del SOC durant almenys
els darrers 18 mesos. També s’ha tingut en compte que els
candidats estiguessin empadronats a Masquefa (o a La Beguda
en el cas del seu lloc de treball) i que no es trobessin fent cursos
o d’altres accions de polítiques actives del SOC. Tot i presentar
la documentació requerida, alguns candidats no han pogut ser
entrevistats pels tècnics i funcionaris de l’Ajuntament en no
complir algun d’aquests requisits del SOC.
D’altra banda, la selecció del personal també s’ha fet d’acord
amb requisits específics que requereixen cada lloc de treball i
que estan relacionats amb la formació i l’experiència.També s’ha
valorat la situació socioeconòmica de cada candidat.
A les persones contractades se’ls ofereix un contracte de
6 mesos, amb una jornada laboral del 70% (26 hores i quart
setmanals).A més també realitzen formació que els proporcionen
coneixements que els són de gran utilitat a l’hora de trobar feina.
El SOC de la Generalitat es fa càrrec del sou i la seguretat social.

L’atur de Masquefa, per sota de la mitjana anoienca
Segons les darreres dades de l’atur, corresponents al mes
d’octubre, a Masquefa hi ha 682 persones sense feina. Això
representa una taxa de desocupació del 15,59%, una xifra
inferior al conjunt de la comarca de l’Anoia, on la taxa és del
17,47 %, i hi ha un total de 10.669 persones aturades.
La lluita contra la crisi ha estat i continua sent la gran prioritat
de l’equip de govern de Masquefa. A més d’impulsar plans
d’ocupació, l’Ajuntament ha apostat decididament per la

formació com a eina perquè els masquefins i masquefines
puguin trobar feina o millorar el seu lloc de treball, amb l’oferta
de nombrosos cursos formatius.
També ha potenciat el Servei d’Ocupació de Masquefa. Des
del SOM s’ha ajudat fins a 122 masquefins i masquefines a
trobar feina, ja sigui directament des de la borsa de treball de
l’Ajuntament o mitjançant altres vies després de passar per
aquest servei municipal.
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NOTÍCIES

CiU també guanya clarament a Masquefa en les eleccions
al Parlament de Catalunya
Convergència i Unió va ser també a Masquefa la clara
guanyadora de les eleccions al Parlament de Catalunya
celebrades el 28 de novembre.
CiU va obtenir a Masquefa 1.266 vots, el 38,86%. El PSC va
tenir 561 suports (17,22%), el PP 484 (14,86%), ICV-EUiA
221(6,78%), Esquerra 192 (5,89%) i Ciutadans 98 (3,01%).
Els masquefins i masquefines també van contribuir als 4
escons que per primera vegada ha obtingut la formació
Solidaritat Catalana per la Independència, amb un total de
90 vots (2,76%).
Masquefa va seguir doncs la tònica generalitzada a tot el
país, on Convergència i Unió es va imposar folgadament
amb 1.198.010 vots (38,4%) i va aconseguir 62 escons.
El PSC, amb 570.361 vots (18,3%) en va obtenir 28; el
PP (384.019 vots i 12,3%) 18; ICV-EUiA (229.985 vots i
7,39%) 10, Esquerra (218.046 vots i 7%) 10; Solidaritat
Catalana (102.197 vots i 3,28%) 4, i Ciutadans (105.827
vots i 3,40%) 3.

El regidor del PP a Masquefa, cessat de l’equip de govern
El regidor del Partit Popular a l’Ajuntament, Juan José García
Mora, va ser cessat a l’octubre dels càrrecs de regidor i
tinent d’alcalde de l’equip de govern. El cessament es deu
a discrepàncies en l’acció de govern. En el ple municipal
d’octubre, García Mora va votar en contra de la proposta
de l’equip de govern per a les ordenances fiscals del 2001,
una proposta que congela pràcticament la totalitat dels
impostos per a l’exercici vinent i només n’apuja tres l’IPC
(un 1,8%). García Mora, que no havia comunicat la seva
oposició a la proposta en les comissions informatives, va

votar sorprenentment en contra en el ple i va demanar una
baixada del 30% dels impostos. L’any passat el regidor del PP
va donar suport a una proposta pràcticament calcada a la que
el govern va presentar aquest any. Abans del seu cessament,
l’alcalde va donar al regidor popular l’oportunitat de dimitir,
entenent que és una incoherència votar en contra de les
ordenances fiscals i continuar al govern fent ús d’aquests
ingressos. Davant la negativa de García Mora a abandonar
el govern, l’alcalde va cessar-lo. García Mora es manté com a
regidor del PP a l’oposició.

Es congelen els impostos per al 2011
L’equip de govern ha congelat les ordenances fiscals per a
l’any 2011 com a mesura per a ajudar les famílies masquefines
a fer front a l’actual situació de crisi econòmica. Les úniques
taxes que s’incrementen són l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, l’Impost d’Activitats Econòmiques i la taxa
del cementiri municipal. En tots tres casos l’increment és
només de l’IPC (1,8%).
D’altra banda, l’Impost de Béns Immobles (IBI), rebaixat

els anys 2008 i 2009, torna a quedar congelat un any més
i no s’hi aplica cap pujada. L’equip de govern no ha pogut
rebaixar encara més l’IBI degut a l’actual crisi econòmica, la
davallada dels ingressos d’altres administracions, i l’augment
de l’IVA. De tota manera, les rebaixes dels anys 2008 i 2009,
i la congelació aplicada aquest 2010 i el 2011, suposaran un
estalvi de 427.376 euros per a les butxaques del masquefins
i masquefines.

Nous telèfons del servei de gas
Els usuaris i usuàries del servei de gas poden trucar a partir d’ara a un nou telèfon d’atenció al client de BP Gas:
901 300 200. Per a emergències cal trucar al 901 116 458.
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Una sorollosa Marxa popular desperta consciències i
reivindica que els drets dels infants es respectin a tot el món

Ni tan sols la pluja va evitar el 20 de novembre, Dia Universal
dels Drets de l’Infant, que els masquefins i masquefines es fessin
sentir per reivindicar que es respectin i compleixin arreu del
món els drets dels més menuts. La Marxa reivindicativa que
s’havia organitzat no va poder sortir al carrer, però va desfilar a
la Sala Polivalent encapçalada per una gran pancarta amb el lema
‘Drets de l’Infant’. Allà, sota la teulada de l’antiga Fàbrica Rogelio
Rojo, grans i petits van fer tan soroll com van poder per exigir
el compliment dels Drets de l’Infant a tot el planeta. Ho van fer
‘armats’ amb originals i sorollosos instruments. Alguns portats de
casa. Altres fets amb material reciclat en un taller previ a la Marxa.
Els infants i els seus familiars i acompanyats també van gaudir de les
actuacions de la Colla de Ball de Bastons de Masquefa, la Colla de
Geganters i Grallers de Masquefa i el Club Twirling Can Parellada.
A més, dues divertides pallasses del Raconet Artístic van amenitzar

la jornada. També es va fer la lectura d’un manifest per part de
diversos infants dels bastoners, els geganters, el grup de twirling i
les AMPA de les escoles. En el manifest els infants denuncien que
encara avui, 21 anys després de signar-se la Declaració dels Drets de
l’Infant,“encara molts nens i nenes d’aquí i d’altres països pateixen
situacions que no són justes”.També recorda que “milions d’infants
veuen les seves vides en perill per la pobresa, la malnutrició, la
falta d’aigua potable o els abusos” i que molts d’ells “són obligats
a treballar en condicions perilloses per la seva salut”, “no tenen
accés a l’educació, ni al lleure o al descans” i “no compten amb una
família, una comunitat, ni unes institucions que els protegeixin”.
Per això, els nens i nenes reivindiquen que ells i elles també “som
ciutadans i ciutadanes, que volem fer d’aquest món un lloc millor
per a tothom”. La jornada es va cloure amb l’actuació del grup La
Tresca i la Verdesca.

Tots Sants: panellets, castanyes i el record dels difunts

El cementiri de Masquefa es va tornar a omplir l’1 de novembre,
diada de Tots Sants, de flors. Les flors que hi van deixar els vilatans
per a recordar els seus difunts en un dia emotiu. També els
representants del Consistori i el jutge de pau van ser al cementiri
per fer la tradicional ofrena floral davant la tomba de les víctimes
de la guerra civil i llegir un emotiu fragment d’una carta de Mercè
Rodoreda. En aquest nínxol es van ubicar les restes dels soldats
desconeguts dels dos bàndols que van morir a la guerra civil entre
els dies 22 i 23 de gener de 1939, quan les tropes franquistes van
ocupar definitivament Masquefa. Aquestes persones es trobaven
enterrades abans en una fosa comuna del cementiri municipal.
Per Tots Sants tampoc no van faltar a les llars els panellets, les

castanyes i els moniatos. La vila ja havia celebrat la castanyada, el
dissabte 30, amb una festa a la Sala Polivalent organitzada per la
Penya Blanc-i-blava i el grup Vod-Ska. ‘La rumba de la castanyada’
va ser un èxit, amb més de 200 persones durant la tarda i 400
a la nit. Hi va haver un torneig del videojoc Pro Evolution, una
batalla de galls de rappers, i una cercavila amb el grup Retumband,
a més d’un concert amb els grups El niño de la hipoteca, Nose
Beatvox, Vod-Ska i Destellos Masquefinos. La festa es va allargar
amb els DJ’s locals Àlex i Jesús. Halloween va ser també present a
Masquefa. L’AMPA de l’escola El Turó va organitzar el divendres 29
un concurs infantil de disfresses, una xocolatada i un ball popular
a la Sala Polivalent.
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Tres agents cívics per a Masquefa i La Beguda Alta
Des d’aquest novembre dos agents cívics transiten els carrers i espais
públics de Masquefa, i un tercer agent recorre els de La Beguda Alta.
Ho fan per informar ‘in situ’ els vilatans i vilatanes de quines són les
normes de civisme, convivència i respecte mutu que tots i totes
hem de complir, i per vetllar que efectivament es compleixin.Amb la
introducció d’aquests agents cívics, dos a Masquefa i un a La Beguda,
l’Ajuntament i la Mancomunitat reforcen la seva aposta per fer de
casa nostra una vila cívica, neta i agradable de viure-hi.
Els informadors cívics treballen coordinats amb la Policia Local,
amb la qual col·laboren per fomentar les conductes cíviques i els
comportament respectuosos. Aquests agents informen, a peu de
carrer, de l’existència de l’Ordenança cívica perquè tots la coneguem
i respectem. Així, per exemple, expliquen als propietaris d’animals
domèstics les normes que en regulen la seva tinença. Comuniquen als
usuaris de parcs, places i jardins públics quins usos hi estan permesos
i quins no. O informen els veïns i veïnes d’on i com s’han de dipositar
les deixalles i residus per a la seva correcta recollida.
Però aquests en són només alguns exemples.També col·laboren amb
la Policia Local en tot tipus de campanyes informatives adreçades
als vilatans i als comerciants o en campanyes de mobilitat. A més
acudeixen als centres educatius per donar suport en l’entrada i la
sortida dels alumnes.
En el cas que es produeixi alguna incidència, els agents cívics la
comuniquen d’immediat a la Policia Local o als altres serveis
municipals que hi intervenen perquè se solucioni el més ràpidament
possible.

Apropar l’Administració

Amb la seva presència al carrer, els agents cívics contribueixen a
apropar l’Administració a la ciutadania, ja que també recullen els

300.000 euros més de Madrid
per a continuar rehabilitant la
Fàbrica Rogelio Rojo

Masquefa,
una vila on viure
Masquefa,
una vila cívica

La implantació dels agents cívics és una acció que s’emmarca en el Projecte
Educatiu de Vila (PEV) de Masquefa

avisos, propostes i suggeriments dels vilatans i vilatanes i les fan
arribar a l’Ajuntament i la Mancomunitat. En el cas de La Beguda els
veïns i veïnes poden presentar les seves instàncies a l’Oficina de la
Mancomunitat (plaça de l’Església, 5), de dilluns a divendres de 10h a
11h, i el divendres de 17.30h a 19.30h.
L’actuació d’aquests agents reforça les accions que duen a terme
l’Ajuntament i la Mancomunitat per a fomentar el civisme a casa
nostra.En aquest sentit el Consistori recorda que el civisme és qüestió
de tots els vilatans i vilatanes, i apel·la a la seva responsabilitat perquè
entre tots i totes puguem eliminar definitivament els comportaments
incívics. També demana als veïns i veïnes que observin actes incívics
que ho posin en coneixement de la Policia Local (plaça de l'Església,
5, local B).
Els tres agents cívics han estat contractats mitjançant plans d’ocupació
de la Generalitat de Catalunya.
obtenir 500.000 euros per a les obres del CTC, l’any 2008 en va
rebre 1.000.000 per acabar la nova biblioteca, i el 2009 uns altres
300.000 per al Casal de Joves.

L’Ajuntament rebrà 300.000 euros dels Pressupostos Generals
de l’Estat per a continuar els treballs de rehabilitació de l’antiga i
emblemàtica Fàbrica Rogelio Rojo. Aquest ajut és fruit d’una nova
esmena introduïda a la Llei de Pressupostos de l’Estat pel grup de
Convergència i Unió al Congrés dels Diputats. Masquefa ha rebut
en els darrers quatre anys un total de 2.100.000 euros de Madrid
per a rehabilitar la Rojo mitjançant esmenes de CiU. L’any 2007 va

L’Ajuntament aprova inicialment la
resolució del contracte a Anaigua
L’Ajuntament va aprovar inicialment, en el darrer ple municipal,
extingir el contracte a Anaigua, l’empresa concessionària del
servei municipal de subministrament d’aigua, en entendre que
ha comès incompliment contractual.
El Consistori també ha denunciat davant l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades l’enviament, per part de les empreses Sorea

i Seguragua, de diverses cartes als vilatans i vilatanes en què se’ls
ofereix la contractació d’un servei de manteniment i reparació
de la instal·lació i les canalitzacions d’aigua, i una assegurança. El
Consistori recorda que el titular del servei municipal d’aigua és
el propi Ajuntament i que en té adjudicada la concessió a Anaigua.
L’Ajuntament no ha autoritzat la cessió de les dades de caràcter
personal que apareixen en les comunicacions enviades a les llars
masquefines, ni tampoc no empara el servei de manteniment
i reparació ni l’assegurança que ofereixen aquestes empreses.
Aquests serveis no són obligatoris.
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CAP DE SETMANA SOLIDARI
Dues maratons que ajudaran milers de persones

Els masquefins i les masquefines tindrem els dies 18 i 19 de desembre una nova ocasió de demostrar la
nostra generositat. L’Ajuntament i el teixit associatiu, amb la col·laboració de comerços i empreses,
han organitzat per tercer any el Cap de Setmana Solidari. El dissabte 18 es farà una nova Marató de
la Sang. I el diumenge 19 Masquefa se sumarà a la Marató de TV3. Entre tots dos dies se celebraran
una quarantena d’activitats per engrescar la gent a sortir i afavorir la participació en les maratons.
A més, aquest any el Cap de Setmana Solidari coincideix amb uns altres dos esdeveniments que
també convidaran a la participació: el primer Mercat Medieval i el Pessebre Vivent.
Una vegada més el Cap de Setmana
Solidari serà possible gràcies a la
implicació de les entitats masquefines,
que s’aboquen novament en la
iniciativa ja sigui organitzant activitats
o aportant voluntaris. També hi
col·laboren diverses persones a títol
individual.

‘Per Nadal, el millor regal:
la teva sang’

El Cap de Setmana Solidari alçarà
el teló el dissabte 18 de desembre
amb la tercera Marató de Donació
de Sang. Amb el lema “Per Nadal,
el millor regal: la teva sang’ els

organitzadors (el Banc de Sang i
Teixits i l’Ajuntament) volen superar
els excel·lents resultats de l’any
passat i arribar a les 250 donacions.
Els vilatans i vilatanes tindrem dotze
hores ininterrompudes, de les 10 del
matí a les 10 de la nit, per passar per
la Sala Polivalent de la Rogelio Rojo a
donar sang. La inauguració es farà a les
12 del migdia, amb la presència de les
autoritats locals i els representants
del Banc de Sang i Teixits.
Per facilitar la donació s’instal·larà
un servei de ludoteca i wi a la Sala
Polivalent perquè els pares i mares hi
puguin deixar els fills. Poden donar
sang totes les persones sanes entre
18 i 65 anys que pesin més de 50
quilos. No cal estar en dejú.
A més de les activitats culturals,
socials i esportives, per afavorir la
participació també se sortejaran
entrades al teatre i paneres entre
els donants. I l’associació que
aconsegueixi mobilitzar més donants
serà reconeguda com ‘l’Entitat amb
més sang’.

Contra les lesions medul·lars
i cerebrals adquirides

L’endemà, diumenge 19, la solidaritat
tornarà a ser la protagonista amb
la Marató de TV3, que aquest any
recollirà fons per a la investigació

de les lesions medul·lars i cerebrals
adquirides.
Al llarg de tot el cap de setmana es
podran fer donacions en les activitats
que han organitzat les entitats i
l’Ajuntament, així com també en les
guardioles que les últimes setmanes
ja s’han distribuït en els comerços
de Masquefa i les dependències
municipals.
També l’entrada del Pessebre Vivent,
que es farà el dissabte 18, es destinarà
a la marató de la televisió catalana.
A més, diverses associacions han
preparat sortejos i rifes per afavorir
la participació.
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PROGRAMACIÓ
MARATÓ DE LA SANG - 18 de desembre
HORARI

ACTIVITAT

LLOC

ENTITAT

10.00h-22.00h

MARATÓ DE LA SANG

SALA POLIVALENT

Banc de Sang i Teixits
Associació Grup Voluntaris de Masquefa

10.00h-22.00h

RECOLLIDA D’ALIMENTS

SALA POLIVALENT

10.00h-22.00h

EXPOSICIÓ ART I MANUALITATS PER LA SUBHASTA

ENTRADA SALA POLIVALENT

Artistes Locals

10.00h-18.00h

MERCAT DE SANTA LLÚCIA

DAVANT L’ESGLÉSIA

AMPA Font del Roure

10.00h-13.00h

ENTRENAMENT GENERAL DE TIR

CAMP DE TIR

Club de Tir Esportiu de Masquefa

10.00h-21.00h

TÓMBOLA DE JOGUINES I MOSTRA
DE VEHICLES DE PROTECCIÓ CIVIL

PATI RECINTE ROGELIO ROJO

Protecció Civil

10.00h-14.00h

JORNADA DE PORTES OBERTES TENNIS TAULA

LOCAL TENNIS TAULA RECINTE
ROGELIO ROJO

Masquefa Tennis Taula Club

11.00h-12.00h

SARDINADA POPULAR

PATI ROGELIO ROJO

Societat de caçadors de Masquefa l’Esquirol /
Associació de propietaris de Can Parellada

11.00h

CAMINEM PER LA MARATÓ (30 / 40 minuts)

SORTIDA I ARRIBADA A LA PLAÇA
DE L’ESTACIÓ (L’ALZINAR)

L’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural/
Ecologistes en Acció de Masquefa

12.00h

ACTE INAUGURACIÓ DE LA MARATÓ DE LA SANG

SALA POLIVALENT

Banc de Sang i Teixits

SALA POLIVALENT

Ajuntament

PARTITS DE BÀSQUET

POLIESPORTIU

Club Basquet Masquefa

16.00h-22.00h

JORNADA DE PORTES OBERTES TENNIS TAULA

LOCAL TENNIS TAULA RECINTE
ROGELIO ROJO

Masquefa Tennis Taula Club

12.15h-13.15h ESPECTACLE INFANTIL “EL CACAUÒTIC CONTE DE LA XOCOLATA”
16.00h-20.30h

17.00h

CAMPIONAT DE TUTE I DOMINÓ

LOCAL SOCIAL CAN QUISERÓ

Associació de Veïns de Can Quiseró

17.00h-19.00h

PESSEBRE VIVENT

DARRERA L’ESGLÈSIA

Vilatans i vilatanes de Masquefa

17.00h-21.00h

PARTITS PETANCA

CAMP PETANCA

Club Petanca Maquefa

18.00h

XOCOLATADA

RECINTE ROGELIO ROJO

Banc de Sang i Teixits / Associació Grup
Voluntaris Masquefa

19.00h

CERCAVILA GEGANTS I TABALS

CARRER ROGELIO ROJO

Colla de geganters i grallers de Masquefa /
Colla de Diables Pixafocs i cagaspurnes

20.30h

RÀDIO - TEATRE AMB JOVES

SALA POLIVALENT

Ràdio Masquefa

21.00h

ENCESA DE BENGALES I CARRETILLADA

RECINTE ROGELIO ROJO

Colla de Diables Pixafocs i Cagaspurnes

24.00h

NIT DE CINEMA DE TERROR

SALA POLIVALENT

Ràdio Masquefa

HORARI

ACTIVITAT

LLOC

ENTITAT

9.00h

COMPETICIONS OFICIALS PETANCA

CAMP PETANCA

Club Petanca Maquefa

MARATÓ DE TV3 - 19 de desembre

9.00h-12.00h

PARTITS BASQUET

POLIESPORTIU

Club Basquet Masquefa

10.00h-10.30 h

EXHIBICIÓ TWIRLING

POLIESPORTIU

Club Twirling de Can Parellada

9.00h-14.00h

MATINAL MOTERA

RECINTE ROGELIO ROJO

Associació Motorista S-4133

9.30h-11.00h

COMPETICIÓ TIR BENCH REST

CAMP DE TIR

Club de Tir Esportiu de Masquefa

10.00h-13.00h

PARTITS DE FUTBOL - SALA

PISTA DE L’ALZINAR

L’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural

12.00h

PARTITS FUTBOL SALA

LOCAL SOCIAL CAN QUISERÓ

Associació de Veïns de Can Quiseró

12.00h-12.15h

TEATRE AL CARRER

PLAÇA. DE L’ESGLÈSIA

L’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural

12.30h-14.00h

SUBHASTA D’ART I MANUALITATS

SALA D’ACTES DE L’ALZINAR

Artistes Locals

AV. CATALUNYA

Associació Cultural i Recreativa de Can
Parellada / Club Twirling de Can Parellada

12.00h-13.00h

PASSEJADA DE TROMPETES, TAMBORS I TWIRLING

17.00h

BALLADA DE BALL DE BASTONS

PLAÇA. DE L’ESTACIÓ

L’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural

17.30h

AUDICIÓ MUSICAL DE L’AULA DE MÚSICA DE L’ALZINAR

SALA L’AGLÀ DE L’ALZINAR

L’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural

18.00h-21.00h

BALL POPULAR

SALA POLIVALENT

Ajuntament

19.00h

CANTADA DE LA CORAL DE L’ALZINAR

SALA L’AGLÀ DE L’ALZINAR

L’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural

ALTRES ACTIVITATS

Dia 9 de gener, a les 18h, a la Sala Polivalent, representació de l'obra de teatre 'Embolic a Cal Ramon', a càrrec del Grup de Teatre Teatrerus
* EL PROGRAMA D’ACTES POT TENIR MODIFICACIONS D’ÚLTIMA HORA
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DISSABTE

Masquefa viatjarà al passat
amb el primer Mercat Medieval
Masquefa viatjarà al passat el cap de setmana del 18 i 19 de
desembre. Durant dos dies el primer Mercat Medieval farà que
la vila retorni a l’Edat Mitjana. Diversos artesans instal·laran
les seves parades, oportunament ambientades, a la plaça de la
nova biblioteca i al davant del CTC. A més diversos espectacles
d’animació teatral a càrrec de personatges de l’època (inquisidors,
bruixes, dracs, cavallers...), així com algunes demostracions d’oficis
singulars, ajudaran a recrear el context històric medieval. El mercat
també inclourà activitats participatives com ara tallers, adreçats
especialment als infants.
El Mercat Medieval l’organitzen l’empresa especialitzada Tallaferro i
l’Ajuntament de Masquefa. La coincidència amb el Cap de Setmana
Solidari aportarà als masquefins i masquefines un reclam més per a
sortir al carrer i participar de dos intensos i solidaris dies.
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DIUMENGE

11:00 CONTA CONTES

11:00 CONTA CONTES

11:10 TALLER DE CAVALLERIA

11:10 TALLER CAVALLERIA

11:40 FINAL TALLER CAVALLERIA 11:40 FINAL TALLER CAVALLERIA
11:50 ESPERITS DEL BOSC
12:00 FINAL ESPERITS DEL BOSC 12:00 DRACONÒLEG
12:30

12:30 FINAL DRACONÒLEG

13:00

13:00 ESPERITS DEL BOSC

13:10

13:50

13:10 FINAL ESPERITS DEL BOSC
PASSACARRERS
13:20
INQUISIDOR
13:50 INQUISIDOR

14:00

14:00 FINAL INQUISIDOR

16:30 DRAC RUFUS

16:30 DRAC RUFUS

16:50 FINAL DRAC RUFUS

16:50 FINAL DRAC RUFUS

17:00 TALLER DANSA

17:00 TALLER DANSA

17:20 FINAL TALLER DANSA

17:20 FINAL TALLER DANSA

13:20

20:00 FINAL MERCAT
21:00 FINAL MERCAT

El Pessebre Vivent més solidari Tómbola benèfica perquè cap
També el dissabte 18 de desembre es farà a Masquefa el infant no es quedi sense joguina
Pessebre Vivent, per tercer any consecutiu. Els diners que es
recullin amb les entrades es dedicaran a la Marató de TV3. El
pessebre tindrà lloc darrere de l’església, de les 5 a les 7 de la
tarda. Hi participaran diversos vilatans i vilatanes.

Gran cagatió dels comerciants
L’Associació de Comerciants i Serveis de Masquefa organitzarà
el dissabte 18 un gran cagatió per als nens i nenes de la vila. Es
farà a la plaça de l’Anoia, a partir de les 6 de la tarda.

També el dissabte
18 es tancarà la
campanya solidària
de recollida de
joguines que ha dut
a terme Protecció
Civil de Masquefa
perquè
aquest
Nadal cap infant
no es quedi sense
cap joguina, amb el
lema “Perquè jugar
és un dret, no un
privilegi’.
El dia 18 es farà a la Rogelio Rojo una tómbola benèfica amb les
joguines noves i en bon estat que els maquefins i masquefines
han portat aquestes darreres setmanes a la caravana solidària
itinerant que Protecció Civil ha instal·lat a diversos punts
de Masquefa. Amb els diners recollits es compraran joguines
noves i es lliuraran als Serveis Socials de l’Ajuntament perquè
siguin repartides entre les famílies més necessitades de la vila.
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El Maset estrena nous
fanals de baix consum
L’Ajuntament destina una unitat de la
Brigada Municipal a arranjar els carrers de
les urbanitzacions
L’Ajuntament està instal·lant nous fanals amb tecnologia
de baix consum a la urbanització del Maset per a millorar
la il·luminació a la zona i al mateix temps reduir la despesa
energètica i econòmica. De moment s’han renovat ja els fanals
del carrer principal i properament s’instal·laran nous fanals en
d’altres carrers.
El Consistori també està duent a terme una actuació constant
de millora dels carrers de les urbanitzacions. Una unitat de
la Brigada Municipal recorre periòdicament les urbanitzacions

per a reparar-ne els carrers. En l’actualitat aquests operaris
estan treballant al Maset, on estan arranjant els carrers que
es trobaven en mal estat. Posteriorment actuarà també en les
altres urbanitzacions.

Obre portes l’oficina de la
Mancomunitat de La Beguda
El dia 1 de desembre obrirà portes la nova oficina de la
Mancomunitat Intermunicipal de la Beguda Alta. L’oficina es
troba situada a la plaça de l’Església, número 5, al local B.
Amb l’obertura d’aquesta oficina els begudencs i begudenques
ja no hauran de desplaçar-se expressament als Ajuntaments de
Masquefa, Sant Esteve o Sant Llorenç per a portar-hi instàncies
o comunicar possibles incidències. Per a aquestes qüestions un
informador cívic els atendrà a l’oficina de dilluns a divendres, de
10h a 11h, i també divendres a la tarda, de 17.30h a 19.30h.

Curs per a obtenir la Targeta
Professional de la Construcció
L’Ajuntament i la Fundació Laboral de la Construcció organitzaran
al febrer un curs gratuït de formació inicial per a l’obtenció de la
Targeta Professional de la Construcció, que serà obligatòria a partir
de l’1 de gener de 2012. La targeta avala l’experiència en el sector,
la qualificació professional i la formació rebuda. El curs compta amb
la col·laboració de Acemar Grup Gamma i Materials de l’Anoia.

Xerrada sobre formació i el
certificat acTIC
El dimecres 22 de desembre, de 10 a 12h, es farà al CTC una xerrada
sobre formació i sobre el certificat acTIC. En la xerrada s’explicarà
tota l’oferta de cursos formatius que l’Ajuntament ha planificat per
al primer trimestre del 2011 (gener-març), així com els cursos per
a l’obtenció de la nova acreditació de competències en tecnologies
de la informació i la comunicació acTIC. Les persones interessades
es poden inscriure a la xerrada de l’1 al 21 de desembre. S’hi poden
apuntar trucant al telèfon 93 772 78 28 o personant-se al CTC
(avinguda Catalunya, 60). L’horari per a les inscripcions és de dilluns
a divendres de 10 a 13h i de 17 a 20h.

Xerrada informativa
El dia 14 de desembre es farà una xerrada informativa a les 10h,
a les instal·lacions del Centre Tecnològic Comunitari, per part de
la Fundació Laboral de la Construcció sobre la TPC. La xerrada
s’adreça a totes aquelles empreses o persones que treballen o han
treballat en el sector de la construcció i vulguin obtenir la targeta.
Per a inscriure’s a la xerrada cal trucar al CTC (93 772 78 28) de
dilluns a divendres, de 10h a 13h i de 17 a 20h.També es pot enviar
un correu electrònic a l’adreça hijalbacev@diba.cat

El CTC s’adhereix al Dia
Internacional de les persones
amb discapacitat
El Centre Tecnològic Comunitari se sumarà el divendres
3 de desembre al Dia Internacional de les persones amb
discapacitat. El centre farà un blog temàtic i els usuaris i usuàries
de Masquef@ula que hi deixin els seus cometaris tindran
connexió gratuïta a Internet. També es farà una exposició a
Masquef@ula de les diverses eines adaptades que el CTC posa
a disposició de les persones amb tot tipus de discapacitat física,
psíquica o sensorial.
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FC Masquefa: una gran família unida pel futbol

El Futbol Club Masquefa va celebrar el 14 de novembre una gran
festa esportiva i social per presentar davant l’afició tots els futbolistes i equips de l’entitat. Aquesta temporada el FC Masquefa
compta amb 9 equips, que van des del promeses (amb infants de
4 i 5 anys) fins al veterans (amb un futbolista de 51 anys entre les
seves files).
L’entitat masquefina referma, una vegada més, la seva aposta pel
futbol base. Aquesta temporada formarà un total de 107 nens,
integrats en set equips: promeses, prebenjamí, benjamí A i benjamí
B, aleví A i aleví B, i infantil. A aquests equips se li sumen també
l’amateur, que juga a Segona Regional, i el veterans. Tots els conjunts disputen competicions de la Federació Catalana de Futbol, a
excepció del promeses, que juga la Lliga Comarcal.
La presentació del 14 de novembre va omplir el nou camp de
futbol d’afeccionats i pares. Tots els futbolistes van saltar al camp
un a un entre els aplaudiments dels assistents i mentre s’anunciava
el seu nom per megafonia. La banda de músics de Can Parellada

L’entitat, amb nou equips, referma aquesta
temporada el seu compromís amb el
futbol de base i formarà 107 nens com a
esportistes i, sobretot, com a persones
va amenitzar l’acte. Després de la fotografia de cada equip, els
futbolistes van posar conjuntament en una gran foto de família,
acompanyats també del cost tècnic i de la directiva. A més, es va
aprofitar l’ocasió per a estrenar el nou himne del FC Masquefa,
composat pel Duo Aleide.
La gran família futbolística del Futbol Club Masquefa va tancar la
festa amb un dinar de germanor.
Com sempre, l’entitat treballarà aquest any per complir un objectiu: “formar futbolistes i, sobretot, persones”. “Volem que els nens
gaudeixin amb el futbol i que els pares estiguin contents”, afirmen.

Destacada actuació de la Policia Local
a la XVIII Competició de Tir entre
Forces de Seguretat i Tir Olímpic
La Policia Local de Masquefa va tenir una bona actuació en la XVIII
Competició de Tir entre Forces de Seguretat i Tir Olímpic, disputada el 14 de novembre al Club de Tir Esportiu Martorell- Instal·
lacions de Tir de Masquefa. La policia masquefina va quedar quarta
de la competició.
En aquesta ocasió van participar en el campionat els cossos de
seguretat de la Guàrdia Civil de la Comandància de Sant Andreu
de la Barca, del Parc Automobilístic, de la Guàrdia Civil GRS, la Policia Local de Martorell, la Policia Local de Masquefa i membres del
Tir Olímpic. La regidora d’Esports i Governació de l’Ajuntament
de Martorell, el regidor de Governació de Masquefa i el President

Masquefa serà la seu de la
Copa Catalana de ‘kick boxing’
i ‘muay thai’
Masquefa acollirà el dia 11 de desembre un esdeveniment esportiu

del Tir Olímpic Martorell van lliurar els premis als guanyadors de
la competició. Un aperitiu va posar el punt final a una jornada de
germanor i esportivitat.
d’àmbit nacional: la Copa Catalana de ‘kick boxing’ i ‘muay thai’,
dues arts marcials mixtes. En la competició,que tindrà lloc a la Sala
Polivalent del Recinte Rogelio Rojo, hi prendran part lluitadors
d’arreu de Catalunya. Pel matí es farà la competició infantil i a la tarda
la d’adults. L’esdeveniment el patrocinen Bonavista Gym, SCP, Sir
Fitness i l’Ajuntament. Per a inscripcions: 93 772 52 95 / 651 14 54 50

Els joves OPINEN
sobre el nou CASAL
Els joves i les joves de Masquefa van tenir el 13 de
novembre l’oportunitat d’explicar quines són les
seves preferències respecte als usos que ha de tenir
el nou Casal de Joves que s’està construint a l’antiga
Fàbrica Rogelio Rojo i sobre el model de gestió
d’aquest equipament.

El col·lectiu de joves va respondre positivament al fòrum
de debat que van organitzar les regidories de Joventut i
Participació Ciutadana de l’Ajuntament per a recollir les seves
propostes. Al fòrum s’hi van inscriure fins a 72 joves, els quals
van participar-hi activament. Mitjançant aquest procés de
participació el Consistori ha

pogut conèixer de primera mà les seves opinions, suggeriments
i preferències.
Durant la jornada de treball, que es va dur a terme de les 10 del
matí a les 2 del migdia, les regidories de Joventut i Participació
Ciutadana van poder recollir les idees i suggeriments que van
fer els joves sobre els usos que ha de tenir el nou Casal i també
sobre la fórmula per a gestionar-lo, a més d’altres propostes
que van fer els participants. El fòrum es va desenvolupar
mitjançant diverses dinàmiques de treball adreçades a dos
grups: d’una banda, els joves de 12 a 18 anys, i d’altra banda, els
joves majors de 18 anys.

Els participants van fer propostes sobre qüestions com ara
quina informació hauria de tenir el Punt d’informació Juvenil
del Casal, quins serveis ha d’oferir, quins tallers es podrien fer
a l’aula-taller, quines activitats es poden desenvolupar en els
dos grans espais polivalents que s’hi construeixen, o quin ús
tindran els tres despatxos del centre.
També es va demanar als participants la seva opinió sobre
la possibilitat que el nou Casal el gestioni conjuntament una
comissió de joves i l’Ajuntament, o bé el gestioni directament
el Consistori. A més els joves van poder formular tot tipus de
suggeriments sobre aquest nou equipament.
Una vegada recollides i ordenades les propostes, la següent
fase del fòrum serà el retorn. Aleshores l’Ajuntament exposarà
les conclusions i donarà resposta a les propostes de tots els
joves que van fer la seva inscripció i que van participar en la
jornada de treball

CONCERT contra la SIDA
La regidoria de Joventut torna a organitzar
un concert per commemorar el Dia Mundial
contra la SIDA. L’edició 2010 se celebrarà el
dissabte dia 4 de desembre al local de la Zona
Lliure, al Recinte Rogelio Rojo, a les 6 de la
tarda. Comptarà amb la participació del grup
de música local Vod’ska.
L’entrada del concert serà simbòlica. Així, no
s’haurà de pagar amb diners sinó amb aliments. Tothom qui vulgui
col·laborar-hi podrà portar oli, galetes, llegums, arròs, macarrons,
fideus, qualsevol tipus de pasta, llaunes o qualsevol aliment que sigui
fàcil de conservar. Els aliments que es recullin es lliuraran a l’Associació
del Grup de Voluntaris de Masquefa perquè els distribueixi entre les
persones que més ho necessiten.

DRETS HUMANS a escena
Des del 6 d’octubre s’ha dut a terme el Curs de Teatre Social i Drets Humans, promogut
per les regidories de Joventut i Cooperació de l’Ajuntament. El curs s’ha fet a la Sala
Polivalent del Recinte Rogelio Rojo, tots els dimecres, i finalitzarà el 10 de desembre
amb la representació de l’obra “Drets humans a escena”. La representació s’emmarca
en les Jornades ‘Masquefa, per una Vila Educadora’, que se celebraran els dies 9, 10 i 11
de desembre.
En el Curs de Teatre Social i Drets Humans hi han participat joves que cursen l’ESO
a la Secció d’Institut de Masquefa, amb edats compreses entre els 12 i els 16 anys. Es
tracta de joves del municipi que participen en el programa d’oci alternatiu ‘Zona Lliure’
i en d’altres espais promoguts des del Projecte Educatiu de Vila ( PEV ) amb l’objectiu
d’aprofundir en l’educació pels Drets Humans.

Agenda del PIDCES

Agenda de la ZONA LLIURE

El Punt d’Informació i Dinamització Juvenil a la SES Masquefa
exposarà aquest mes de desembre informació sobre diversos
temes relacionats amb els joves i les seves inquietuds.

La Zona Lliure obre els dimecres i els divendres de 5 a 8 de la
tarda al Recinte Rogelio Rojo. Aquest desembre s’hi duran a
terme les següents activitats:

Divendres 3: Dia mundial contra la SIDA
Divendres 10: Dia universal dels drets humans
Divendres 18: El Nadal i els seus excessos.

Dimecres 1 i divendres 3: Mural Dia Mundial contra la
SIDA
Divendres 10: Dia Universal dels Drets Humans
Dimecres 15: Jocs de taula
Divendres 17: Festa de Nadal
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13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
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CULTURA I
FESTES
CAFÈS

AMB
HISTÒRIA
Sessió doble
Dissabte 11 de desembre
A les 17h a la Biblioteca
'Com es celebra històricament el
Nadal en altres llocs del món'

III
 CAP DE
SETMANA
SOLIDARI
Dissabte 18 de desembre
Marató de la Sang
‘Per Nadal, el millor regal: la teva
sang’
Diumenge 19 de
desembre
Marató de TV3
‘Per les lesions medul·lars i
cerebrals adquirides’
(Consulteu les pàgines 10 i 11)

BALLS

POPULARS

Curs preparació ACTIC
nivell bàsic
Del 9 al 30 de març
Dilluns i dimecres, de 10h a
11.30h
Inscripcions: desembre

Diumenge 5 de desembre
Amb Duo amor
A les 18h a la Sala Polivalent
Entrada: 2€

JORNADES

‘MASQUEFA
PER UNA VILA
EDUCADORA’
9, 10 i 11 de desembre
Al CTC
Les Jornades ‘Masquefa, per una
vila educadora’ s’emmarquen en
el desenvolupament del Projecte
Educatiu de Vila (PEV)
Aquestes jornades seran un espai
de coneixement i d’intercanvi
d’experiències de formació,de
debat i de reflexió entorn a
l’educació a la vila, entesa com
un motor de transformació
social i un compromís de tots els
vilatans i totes les vilatanes.Tots
podem educar i ser educats al
llarg de tota la vida. (Consulteu
les pàgines 4 i 5)

Correu electrònic GMAIL
Dimecres 15 i dilluns 20 de
desembre
De 19 a 20:30h
Inscripcions: fins al 10 de
desembre
Facebook
Dimecres 22 de desembre
De 19 a 20:30h
Inscripcions: de l’1 al 17 de
desembre

'Qui eren realment els Reis
d'Orient'

Diumenge 19 de desembre
Amb Charly Music
A les 18h a la Sala Polivalent
Entrada: 2€

Correu electrònic
HOTMAIL
Dijous 9 i dimarts 14 de
desembre
De 17:30 a 19h
Inscripcions: fins al 3 de
desembre

CURSOS I
TALLERS
TIC

Curs acTIC nivell mitjà
Del 12 de gener al 23 de febrer
Dilluns i dimecres de 11.30 a
13.30h
Facebook
Dimecres 22 de desembre
De 10 a 11:30h
Inscripcions: fins al 18 de
desembre
D.N.I Electrònic
Dilluns 13 de desembre
De 19 a 20:30h
Inscripcions: fins al 10 de
desembre
D.N.I Electrònic
Dijous 16 de desembre
De 17:30 a 19h
Inscripcions: fins al 10 de
desembre

Donat’ una oportunitat
Del 10 de gener al 5 d’abril
Dilluns, dimarts i dijous de 10h
a 11.30h
Inscripcions: desembre
Iniciació a la informàtica
Del 2 de febrer al 25 de març
Dimecres i divendres, de 10h a
11.30h
Inscripcions: Desembre
Iniciació al processador
de text
Del 10 de gener al 23 de febrer
Dilluns i dimecres, de 16h a
17.30h
Inscripcions: desembre
Full de càlcul nivell
avançat
Del 10 de gener al 23 de febrer
Dilluns i dimecres, de 18h a
19.30h
Inscripcions: desembre

FORMACIÓ

PER
A L’OCUPACIÓ

La feina a un clic!
Aprèn a buscar feina
per internet
Dijous 16 de desembre
De 10 a 12h
Inscripcions obertes

XERRADA

SOBRE LA
TARGETA
PROFESSIONAL
DE LA
CONSTRUCCIÓ
14 de desembre
A les 10h, al CTC
La xerrada la farà la Fundació
Laboral de la Construcció i
s’adreça a les persones que
treballen o han treballat en el
sector de la construcció.
Inscripcions: 93 772 28 28 (de
dilluns a divendres, de 10h a
13h i de 17h a 20h)

ESPORTS
CLUB

CICLISTA
MASQUEFA
Sortides en BTT
Els diumenges a les 8’00h a
la Plaça de l’Estació

CLUB

DE TIR
ESPORTIU
12/desembre – 09.30h
Bench Rest
19/desembre – 09.30h
Tirada de Nadal
(Bench Rest)

CLUB

PETANCA
MASQUEFA
Dissabtes a les 17.30h
Campionat obert de petanca

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 novembre i podria haver-se modificat.

Agenda
CLUB

BÀSQUET
MASQUEFA
18/desembre – 16h
Grup 1 Sots 21 Masc. Nivell B
Fase única
CB MASQUEFA B – CB
VILATORRADA
18/desembre – 17.30h
Grup 1 Sots 21 Masc. Nivell B
Fase única
CB MASQUEFA A – CASINO
DEL CENTRE A
18/desembre – 19h
Grup 4 Sèniors 3a Categ. Masc.
Fase prèvia
CB MASQUEFA – CB TREMP
19/desembre – 09h
Grup 9 Mini Masc. Nivell C Fase
prèvia
CB MASQUEFA B MIXTE – CB
CORBERA B
19/desembre – 10h
Grup 3 Jún. Masc. Nivell C Fase
única
CB MASQUEFA – CB MOLLET

17/desembre – 21.45h
Seniors 1a Catalana Grup A
CP MASQUEFA – REUS
DEPORTIU

ESPARDENYA

MASQUEFA FS
04/desembre – 18.30h
Divisió d’Honor
FS ESPARDENYA MASQUEFA –
FS ST VICENÇ
11/desembre – 18.30h
Divisió d’Honor
FS ESPARDENYA MASQUEFA –
CFS LA GARRIGA

F.C.

MASQUEFA
11/desembre – 09.15h
Grup 32 Aleví 4a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – FATIMA
FC A
11/novembre – 09.30h
Grup 33 Aleví 4a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – GELIDA
CF A

CLUB

PATÍ
MASQUEFA

11/desembre – 10.30h
Grup 14 Prebenjamí F-7 Lliga
MASQUEFA FC A – CALAF
UD A

03/desembre – 21.45h
Sèniors 1a Catalana Grup A
C.P MASQUEFA –
CERDANYOLA CH

11/desembre – 10.30h
Grup 10 Benjamí 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A– TORRE
CLARAMUNT B

11/desembre – 10h
Pre-Benjamí A Grup 6
CP MASQUEFA – HC PIERA

11/desembre – 11.30h
Grup 22 Infantil 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – GELIDA
CF A

11/desembre – 11h
Benjamí A Grup 8
CP MASQUEFA – IGUALADA
HC
11/desembre – 12h
Pre-Benjamí B Grup 13
CP MASQUEFA – IGUALADA
HC
11/desembre – 13h
Comarcal A

12/desembre – 10.30h
Grup 12 Benjamí 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A –
RIBES CD C
12/desembre – 12h
Grup 8 2a Territorial Lliga
MASQUEFA FC A – ST FELIU
LLOBREGAT A

ESCOLA

DE
FUTBOL BASE
04/desembre – 09.30h
Grup 32 Aleví 4a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA
A – CAPELLADES CF A
04/desembre – 11h
Grup 10 Benjamí 7 3a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA
A – ÒDENA CE B
04/desembre – 11h
Grup 12 Benjamí 7 3a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A
– VILANOVA CAMI CF A
04/desembre – 13h
Grup 19 Cadet 2a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA
A – CALAF UD A
04/desembre – 17h
Grup 2 2a Femení Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA
A – POBLE SEC ATL. A
05/desembre – 12h
Grup 1 2a Femení Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A
– INCRESA ATLÉTICO A
11/desembre – 09.30h
Grup 33 Aleví 4a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A
– VILANOVA CAMÍ CF B
12/desembre – 17h
Grup 31 Juvenil 2a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA
A – IGUALADA CF B
18/desembre – 09.30h
Grup 32 Aleví 4a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA
A – PIERA AE A
18/desembre – 12h
Grup 14 Prebenjamí F-7 Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA
A – MASQUEFA FC A
18/desembre – 13h
Grup 19 Cadet 2a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA
A – FÀTIMA FC A

19/desembre – 12h
Grup 1 2a Femení Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA
A – EUSEBI GUELL CE A

MASQUEFA

TENNIS TAULA
CLUB
04/desembre
OPEN NADAL TENNIS TAULA
12/desembre – 09h
MASQUEFA TTC – CTT
ATENEU 1882

CLUB

EXCURSIONISTA
ANOIA
Dissabte 18 i 19
Etapa GR11: Arinsal - Àreu.
Divendres 31
Cursa Sant Silvestre
Per a més informació, dirigiuvos al Club Excursionista
Anoia, els divendres de 19 a
21h al 93.772.67.20. o al carrer
Crehueta, 33.També a ceanoia@
hotmail.com

COPA

CATALANA DE
‘KICK BOXING’
I ‘MUAY THAI’
Dissabte 11 de desembre
Sala Polivalent
Matí: campionat infantil
Tarda: campionat adult
Amb el patrocini de Bonavista
Gym, SCP; Sir Fitness i
l’Ajuntament

FESTIVAL

DE
PATINATGE
ARTISTIC
Divendres 17 de desembre
A les 17h
Pavelló poliesportiu
Organitza: Secció de Patinatge
Artístic del Club Hoquei Masquefa

MASQUEFA
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

El ‘boom’ de la vinya i la fil·loxera (S. XIX)
La vinya i el vi son tan antics a Catalunya
com la nostra cultura i la nostra història. El
raïm va arribar a Catalunya de mans dels
fenicis, i els grecs, amb el seu comerç pel
mediterrani, el van consolidar. Durant els
S. X i XI, consolidada la frontera i el comtat
de BCN, la ciutat de Barcelona va assolir el
seu esplendor polític i econòmic i el seu
expansionisme. En les terres reconquerides
els frares cistercencs van construir
importants monestirs com Santes. Creus
(S. XI) o Santa Maria de Poblet (S. XII), van
conrear la vinya en els seus voltants, i van
elaborar vi en els seus cellers.
Des de les rodalies dels monestirs, la vinya
es va estendre per tot el sud de Catalunya.
A la 2ª meitat del S. XVIII la vinya ja era la
principal font d’ingressos de la pagesia, i un
dels motors principals de la seva economia,
doncs els vins, misteles i aiguardents
catalans eren exportats en els mercats
anglesos i les colònies d’ultramar, arribant
a ser la més important de les exportacions
catalanes. Durant el segle XIX l’agricultura
va continuar el procés d’especialització
iniciat el segle anterior. Una d’aquestes
especialitzacions era la viticultura. A mitjan
segle el progrés en la fabricació i exportació
de vins i aiguardents va fer que el cultiu de
la vinya s’estengués. Aquest avenç de la
vinya es va veure especialment potenciat
quan, als anys 60, les vinyes franceses van
començar a patir la plaga de la fil·loxera,
un insecte procedent d’Amèrica que
atacava les arrels dels ceps i en provocava
la mort. La producció vinícola de França va
disminuir i les exportacions catalanes van
començar a créixer.
Masquefa, al S. XIX, era un poble dedicat a
la vinya i en menor part al cultiu de l’olivera
i als cereals ,bàsicament al blat. L’augment
de la riquesa que proporcionava el conreu
de la vinya afavorí l’augment de la població.
L’any 1887 arribarà al cens de població

“La fil·loxera” Centpeus.blogspot.com

més alt del S. XIX, amb 1.417 habitants.
L’any 1862 es va arribar a la culminació
productiva i es converteix en el municipi de
l’Anoia que tenia una major proporció de
terres dedicades a la vinya. Això, juntament
amb els contractes a rabassa morta, varen
propiciar l’aparició de tot un ventall de
noves masies al terme municipal. Des de
l’Ajuntament de Masquefa d’aleshores es
veia així la situació:
“ ...Cuando los productores y comerciantes
franceses por efecto de las malas cosechas
y enfermedades que asolaban sus viñas,
solicitaron los caldos y mostos españoles,
adquiriendo con tal motivo fabulosos precios,
se abandonó en este termino todo cultivo
ajeno a la producción vitícola, así es que
aprovechando las favorables condiciones del
suelo plantaronse cepas en todas partes”.
Però la fil·loxera no tenia fronteres: va
arribar a Catalunya l’any 1878 i es va
estendre a tot el territori català fins l’any
1895. La plaga es va manifestar per primera
vegada en les vinyes de Masquefa pel juny
de 1888. Entre 1889 i 1890 comença
a matar els ceps de Masquefa, l’eufòria
produïda per la crisi de la plaga a França i
l’abandonament d’altres cultius alternatius
varen ocasionar la ruïna total de molts
pagesos de Masquefa, la replantació de les

vinyes mortes per ceps d’origen americà,
resistent a la plaga, es feia lentament i
ocasionava grans despeses. Davant d’un
panorama realment desolador, Manuel
Reventós, cultivador de Sant Sadurní
d’Anoia, sintetitzava davant de l’Institut
Català de Sant Isidre, l’any 1892, els grans
problemes del sector en aquell moment:
“....“Avui per als vynaiters tot és ruïna. La
fil·loxera destrueix les arrels del cep, el míldiu
les fulles, la cochylis els raïms, el vi no te cap
preu, les terres exhaurides es resisteixen a la
replantació. I per més pena, tenim les llites del
propietari i el rabassaire i això per que han
desaparegut els llargs i frondosos braços dels
ceps que ens enllaçaven els uns als altres.
Solament ens resta el recaptador de les
contribucions, el qual encara que no ens quedin
vinyes, exigeix la seva collita..”
Amb tot, una de les pitjors conseqüències
fou el desnonament de molts pagesos amb
contractes de rabassa morta de les seves
terres. En morir-se els ceps els propietaris
aprofitaren l’ocasió per donar per acabats
els antics contractes i fer-ne de nous de
menor durada. Com a resultat, molta gent
va emigrar de Masquefa en busca d’altres
formes de subsistència i els 1.417 habitants
de 1887 es reduïren en 10 anys a només
804 veïns, la qual cosa situava Masquefa al
capdavant de la davallada demogràfica més
gran de la comarca, amb unes pèrdues del
43% de la població total.
Xavier Pérez Fornés
Llicenciat en història
Fonts bibliogràfiques:
Santacana, C: “Història de Piera”. Pagès
Editors.1999
Térmens i Graells, M:“Història de l’Anoia” vol II
Soler,T: “Història de Catalunya, modèstia a
part”Grup 62. 1998
Pérez Fornés, X: “Masquefa i la fil·loxera”.
Un Tomb, abril 2004

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: Associació de Mares i Pares de l’Escola Font del Roure
ANY DE CREACIÓ: 2002
INTEGRANTS: 12
Nº SOCIS: 240 famílies
ACTIVITAT: Representació de les mares i pares a l’escola i
suport a les activitats impulsades des del centre
adreça: C/ Leonie Mirapeix, s/n
tel.: 93 772 88 19
e-mail: ampafontdelroure@hotmail.com

AMPA Font del Roure: un compromís
que va més enllà de l’escola

L’AMPA de l’Escola Font del Roure es va crear el 2002 a iniciativa d’un grup de mares i pares que hi portaven
els seus fills i filles. L’AMPA té dues funcions principals. D’una banda, fa d’interlocutor dels pares i mares
associats davant la direcció del centre. La junta es reuneix cada mes per a recollir les inquietuds, propostes
i idees de les famílies sobre les qüestions del dia a dia de l’escola i les canalitza a la direcció també en una
trobada periòdica. En aquest ‘feedback’ s’hi aborden qüestions com ara el calendari escolar, les sortides, els
serveis de menjador i transport o la convivència,entre altres.
D’altra banda, l’AMPA ofereix suport humà, logístic i econòmic a les activitats que s’impulsen des del centre
educatiu. “L’escola no és només qüestió dels professors i la direcció; les famílies també ens impliquem en les
seves necessitats i n’estem francament orgullosos”, explica una de les seves integrants, la Mercedes. L’entitat
s’encarrega del servei d’acollida per facilitar a les mares i els pares la conciliació de la vida laboral i familiar.
També vol començar, a partir del gener, un servei de reforç escolar. L’associació també edita periòdicament
una publicació pròpia, la revista ‘Fulls de Roure’.
L’AMPA destaca per la seva implicació en l’organització de festes assenyalades que se celebren a l’escola.
És el cas del Carnaval o la Castanyada. A més, ha promogut d’altres originals iniciatives, com per exemple
la Festa de la Música organitzada per a recollir fons per comprar un piano per a l’escola. La jornada, amb
actuacions dels alumnes, els professors i els pares, va esdevenir una gran festa oberta a tot el poble que va
demostrar el poder de convocatòria i seducció de l’entitat. En la mateixa línia, l’AMPA va promoure dues
festes dels anys 80 per ajudar a finançar un matalàs esportiu per a les classe de gimnàs.
Però l’acció de l’AMPA de l’Escola Font del Roure no es limita només a l’activitat pròpia de l’escola. L’entitat
és protagonista en la vida social i cultural de Masquefa. “Som moltes famílies i, per tant, moltes mans que
podem i volem ajudar”. L’entitat col·labora en esdeveniments com la Marató de TV3, muntant una parada
al mercat de Santa Llúcia, i la Marató de la Sang, mobilitzant tanta gent que l’any passat va guanyar el
reconeixement a l’Entitat amb més sang. L’any 2008 també va organitzar el Pessebre Vivent, recuperant així
una antiga tradició a Masquefa. A més, és una habitual en iniciatives com la Fira de la Infància i la Joventut, la
commemoració del Dia Universal dels Drets de l’Infant i les festes majors. El seu compromís amb l’educació
i amb Masquefa l’ha portat també a formar part del Grup Impulsor del Projecte Educatiu de Vila (PEV).

“A més de representar les famílies a l’escola, i de col·laborar
en les activitats del centre, l’AMPA és també protagonista en la
vida social i cultural de la vila”

