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El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència al telèfon 112 (CAT112) 
ha posat en funcionament My112, una 
aplicació mòbil (APP) totalment gratuïta 
que localitza i envia automàticament la 
posició en el territori de l’alertant en una 
trucada d’urgència. 
My112 està disponible per als sistemes 
Android i iOS i es pot descarregar en català, 
castellà i anglès. L’aplicació està especialment 
indicada en els casos que la persona que 
pateix l’emergència, o que n’és testimoni, no 
sap exactament on es troba (zones rurals, 

trajectes per carretera ...). La localització 
del ciutadà que utilitza My112 apareix als 
ordinadors dels operadors del 112 en el 
mateix moment que responen a la trucada. 
My112 també permet l’enviament de 
fotografies a petició de l’operador del 112 
i l’enviament de missatges al ciutadà per 
part de les autoritats. La informació de la 
localització, juntament amb la resta de dades 
de l’incident, es transfereix immediatament 
als cossos vinculats a l’emergència. L’APP 
disposa d’una versió accessible especialment 
dissenyada per a la gent gran.
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SABÍEU QUE...

telèfons d’interès

AJUNTAMENT 93 772 50 30
Aula de Música 93 131 83 11
Àrea Serveis Personals         93 772 50 30
Atenció al consumidor 93 772 50 30
Biblioteca 93 772 78 73
Buidatge fosses sèptiques 93 771 73 42
Camp de futbol 93 772 66 71
Casal d’Avis 93 772 50 07
Casal de Joves 93 772 85 21
Centre de Dia 93 772 79 90
CTC 93 772 78 28
Deixalleria/Recollida voluminosos 93 708 60 96
Masquef@ula  93 772 58 23
Policia Local 93 772 60 25
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 / 112
ANAIGUA                            93 772 75 32
BOMBERS                                         112
BUTANO (Martorell)             93 775 18 87
CDIAP APINAS 93 772 54 54
CONSELL COMARCAL   93 805 15 85
CORREUS       93 775 92 67
CRARC 93 772 63 96
ENDESA  avaries i incidències:800 760 706
EQUIP D'ATENCIÓ 
A LA DONA 636 365 631
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 93 772 76 27
FARMÀCIA                               93 772 88 23
FERROCARRILS 
CATALANS 93 205 15 15

GAS NATURAL. Distribució. 902 200 850
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
INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
JEFATURA TRÀNSIT (BCN)        93 298 65 00
JUTJAT DE PAU 93 772 57 57
LLAR INFANTS MUNICIPAL 
FRANCESC MATA I SANGHÉS93 772 50 24

MOSSOS D'ESQUADRA 112
ORGT (Masquefa)                    93 775 92 55
ORGT (Piera)            93 472 92 23
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
TAXI 93 771 60 12                            
TAXI                                    600 542 614
TAXI 8 places i adaptat 648 659 009

My112: L’APP QUE SALVA VIDES

La MBR és una alternativa dins 

la medicina. Es caracteritza per 

utilitzar medicaments naturals 

d’alta tecnologia, qualitat, eficàcia i 

tolerabilitat, idonis per a tot tipus de 

pacients.
Els medicaments de la MBR es troben 

en diferents tipus de presentacions, 

com ara comprimits, gotes,  xarops, 

ampolles injectables, pomades, 

col·liris i nebulitzadors.
L’organisme dels humans i animals 

superiors està format per sistemes 

complexos que interactuen 

mútuament per mantenir l’equilibri. 

Les malalties provoquen un 

desequilibri que s’ha de corregir. El 

millor mètode per restaurar l’equilibri 

és utilitzar medicaments que tractin 

múltiples objectius simultàniament.
Els principis actius són naturals amb 

base vegetal o mineral i en microdosi.

Els medicaments biorreguladors són 

medicaments reaccionals, estimulen 

el sistema immunitari, provoquen 

una resposta biològica ràpida i no 

tenen efectes secundaris.
S’han fet diversos estudis de la 

MBR que n’avalen científicament la 

seva eficàcia, seguretat i mecanisme 

d’acció, de tal manera que es pot 

definir com funciona un medicament 

d’acció biorreguladora a nivell 

immunitari i quins canvis fisiològics 

ocasiona a l’organisme.
Qualsevol dubte que tingueu, podeu 

venir a la Farmàcia Masquefa i us el 

resoldrem, ja que en el nostre equip 

tenim professionals especialitzats en 

aquest tipus de medicina. 
Sílvia Jiménez Tort
Farmacèutica titular
Especialista en MBR
Farmàcia Masquefa

Medicina Biorreguladora (MBR): 

entre la medicina convencional i 

l’homeopatia clàssica
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AUTOOCUPACIÓ

Definir el nou perfil de la persona 
emprenedora és una tasca que ocupa i 
preocupa als professionals de recursos 
humans i de la creació d’empreses. Hi 
ha exper ts que són par tidaris de la 
idea que les persones emprenedores 
han de tenir unes característiques 
específiques que avui, en la societat 
del coneixement, ja no tenen res a 
veure amb les de la societat industrial 
anterior. Però també n’hi ha que opinen 
que les característiques de la persona 
emprenedora són sempre les mateixes, 
independentment del moment històric 
en què desenvolupin la seva activitat. En 
aquest debat, entre un extrem i l’altre, hi 
ha un gran ventall de matisos i posicions.
Les característiques que defineixen el 
perfil de l’emprenedor es poden dividir 
en quatre grans àrees: característiques 
sociodemogràfiques (edat, sexe, 
procedència ...), habilitats personals que 
es poden aprendre, trets de personalitat 
que són inherents a la pròpia naturalesa 
de la persona, i les motivacions que 
por ten a autoocupar-se. En aquest 
ar ticle ens centrarem en les dues 
darreres.

Trets de personalitat
Alguns dels trets de personalitat que els 
exper ts consideren que ha de tenir la 
persona emprenedora i que haurien de 
ser inherents a la seva personalitat són: 

 9 Adaptabilitat o capacitat 
d’assimilació dels canvis

 9 Ambició
 9 Assumpció de riscos
 9 Autoestima
 9 Capacitat de sacrifici

 9 Competitivitat
 9 Coneixement d’un 

mateix com a persona
 9 Confiança en un mateix 

i en el que fa
 9 Curiositat
 9 Decisió
 9 Flexibilitat
 9 Lideratge
 9 Honestedat
 9 Iniciativa
 9 Persistència
 9 Proactivitat
 9 Respecte pels altres 
 9 Responsabilitat
 9 Visió d’un futur realista, optimista i 

creatiu

Motivacions
D’altra banda, la persona emprenedora 
que decideix establir-se pel seu propi 
compte té unes motivacions que 
el por ten a moure’s cap al món de 
l’autoocupació. Podríem dir que la 
persona emprenedora d’avui, d’ahir i de 
sempre, sovint es mou per :

 9 Poder treballar amb la parella, amb 
els pares, amb la descendència...

 9 Ser independent i obtenir capacitat 
de decisió, de reconeixement social 
i millorar el seu estatus social

 9 Augmentar el nivell de renda 
personal

 9 No trobar feina en el mercat 
laboral i decidir-se a aprofitar les 
seves qualitats treballant per ell 
mateix

 9 Oferir més i millors oportunitats a 
la descendència

 9 Plantejar un projecte sorgit 

com a ‘spin-off ’ d’una empresa 
mare que l’ajuda a prendre la 
decisió i par ticipa en el seu 
desenvolupament

 9 Posar en pràctica una idea 
empresarial com a fórmula de 
realització personal

 9 Romandre o establir-se en un 
lloc geogràfic on la persona 
emprenedora es troba bé o li 
agrada

 9 Solucionar una situació personal, 
ja sigui provocada per dificultats 
professionals, afectives o de 
qualsevol altra mena

 9 Tradició familiar

Si et consideres una persona 
emprenedora i t’estàs 
plantejant l’opció d’engegar una 
idea empresarial i de valorar la 
seva viabilitat, pots adreçar-te 
al servei de suport a la creació 
i consolidació d’empreses de 
l’Ajuntament de Masquefa, 
situat al Centre Tecnològic 
Comunitari (avinguda 
Catalunya, 60), el qual forma 
part de la Xarxa Emprèn, en el 
marc del programa Catalunya 
Emprèn de la Generalitat de 
Catalunya.

COM HA DE SER 
LA PERSONA 
EMPRENEDORA 
AVUI DIA

Designed by Freepik.com
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Ni tan sols la inoportuna pluja, que va fer 
algunes aparicions esporàdiques al llarg 
del cap de setmana, va deslluir una Festa 
del Raïm que va tornar a convertir els 
jardins de la Torre de Cal Tenas i la Plaça de 
l’Estació en un bullici de gent. La celebració, 
amb la qual Masquefa rememora els seus 
orígens vinculats al camp i la vinya, es va 
estrenar el dissabte 12 de setembre amb 
una de les activitats que els darrers tres 
anys ha contribuït a revolucionar la festa: 
la Fira de tastets de vins, caves, embotits, 
restauració i pastisseria.
L’atractiva oferta de les bodegues, cellers, 
xarcuteries, restaurants i pastisseries va fer 
que, fins i tot en els moments de pluja, els 
visitants es resistissin a marxar i traguessin 
el paraigües per continuar delectant el 
paladar. Entre els visitants s’hi van poder 
veure molts masquefins i també més 
persones que mai vingudes dels municipis 
veïns. El nou model de festa no només s’ha 
consolidat a casa sinó que ha demostrat 
també que és capaç de traspassar 
fronteres.
Durant tot el dia, i a preus que oscil·laven 
entre 1 i 3 euros, els visitants van provar 
autèntiques exquisideses, algunes de 
molt innovadores, i d’altres elaborades 
amb ingredients tradicionals de l’època 
de la verema. Es van llepar els dits amb 
les croquetes de pollastre rostit, els 
callos guisats i la coca de poma estofada 
amb formatge de cabra de Cal Cuiner, 
les quatre varietats de pizza de Come 
dPIzza, el pa i les postres fetes amb cava 
i raïm de Mora Tradició Fornera des de 
1884, els formatges i matons de llet de 
cabra ecològica de Flor Ametller, el sushi 
i els fideus yahisoba de Kan Bakus, els 
carquinyolis, l’orxata i els pastissets típics 
del Forn de Pa Mora, i les especialitats 
gallegues –pop, lacón i empanada- del 
Punt Taronja. Tot plegat, ben regat amb 
els vins blancs i negres de les Bodegues 
ARACATA, el cava i el vi del celler Joan 
Raventós Rosell-Heretat Vall Ventós i la 
cervesa artesana de Birreta de Torrelles. 
En total es van vendre fins a 5.797 tiquets 
de tastets, i la majoria dels establiments 
participants van superar les vendes de 
l’any passat. Alguns d’ells, a més, van acabar 
exhaurint totes les existències.
Entre tastet i tastet, el públic va viatjar al 
passat amb la mostra d’oficis que omplia 
la Plaça de l’Estació, on es van instal·lar 

un picapedrer, un bufador de vidre, un 
manyà, un escultor i un premsador de 
raïm. A més, els més petits van poder 

pujar a la caravana de ruquets i gaudir de 
jocs populars gegants. I els més valents 
van escalfar el cos amb les degustacions 
d’aiguardent elaborat amb una fassina.
La tradició va tornar a ser present a la 
festa. Malgrat que la pluja va obligar a 
suspendre la tradicional cercavila de carros 
i cavalls, sí que es va poder fer la trepitjada 
popular a la Plaça de l’Estació, això sí, amb 
la companyia de paraigües.
Els actes van continuar diumenge a la tarda 
amb un concert a la plaça amb el grup 
Painomi, que va fer aplaudir el públic amb 
les seves versions i temes propis del primer 
disc, ‘Estimat convidat 2.0’. Masquefa va 
viure l’estrena, en primícia, de dos temes 
del segon disc que està preparant el grup.
La cultura també hi va estar representada 
amb l’exposició de dibuixos, pintures i 
escultures fetes per artistes locals, que 
es va poder visitar tant divendres, com 
dissabte i diumenge al Casal d’Avis.

PLUJA DE VISITANTS A LA FESTA DEL RAÏM 

ACTUALITAT

La pluja, que va caure 
esporàdicament tot el 
cap de setmana, no va 

desanimar els nombrosos 
visitants que van gaudir 

de la Fira de tastets, 
la mostra d’oficis, les 
activitats infantils, la 
tradicional trepitjada 

popular i el concert del 
grup Painomi
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L’emulsió de patates braves 
cruixents de la Cafeteria 
CTC. Els ous trencats marca 
de la casa del Bar l’Aroma. I 
el meló amb pernil d’estiu i 
crostons del Nou Racó de la 
Queixalada. Aquestes van ser 
les tapes guanyadores del segon 
concurs ‘Fes Tapes’. Així ho van 
decidir els masquefins que al 
llarg de dues setmanes –del 6 
al 19 de juliol- van anar als sis 
bars i restaurants adherits a la 
iniciativa per tastar les seves 
creacions i votar la que van 
considerar com la millor tapa. 
En aquesta ocasió, el concurs es 
va saldar amb triple empat.
El veredicte es va fer públic 
durant la Festa Major, en un 
acte a la Plaça de l’Estació. 
També es va donar a conèixer 
la guanyadora, d’entre totes les 
persones que van participar 
al concurs i van votar la millor 
tapa, del sorteig d’un sopar per 
a dues persones en un dels tres 
establiments guanyadors: Laia Pascual. 
En el ‘Fes Tapes’ d’aquest 2015 també hi van prendre part el 
Frankfurt Cafeteria Xarlot –que va preparar una tapa de cargolets 
amb suc-, el Restaurant Can Cristòbal –amb el pinxo alpujarreño-, i 
el Bar La Bota del Racó, amb una mini burguer.

NOTÍCIES

El 28 i 29 de novembre, nova 
edició de la Festa de Sant Eloi 

Després d’haver-la recuperat l’any 2013, Masquefa viurà al novembre 
la tercera edició de la Festa de Sant Eloi, la celebració amb què viatja 
al passat per recordar els seus orígens vinculats a la indústria. Com 
és habitual, l’epicentre de les activitats serà l’emblemàtica Rogelio 
Rojo –la fàbrica de metal·lúrgia on van treballar generacions i 
generacions de masquefins, avui reconvertida en un complex 
d’equipaments municipals- i el seu entorn. 
Organitzada conjuntament per les regidories de Promoció 
Econòmica i Cultura de l’Ajuntament, la tercera Festa de Sant Eloi 
tindrà lloc el cap de setmana del 28 i 29 de novembre. Un dels 
esdeveniments centrals serà el Mercat de Sant Eloi. Els comerços i 
les empreses de Masquefa tornaran a treure la parada al carrer per 
mostrar els seus productes i serveis, acompanyats de restauradors 
que ens faran llepar els dits amb la seva suculenta oferta gastronòmica. 
A més, hi haurà un mercat d’artesans i animacions itinerants.
En l’apartat cultural, la Festa de Sant Eloi inclourà el lliurament dels 
premis del Concurs de Fotografia Vila de Masquefa, un curs de 
fotografia, Photo Walk Masquefa, en què els participants podran 
voltar, acompanyats del fotògraf free-lance Joan Vendrell, pel Mercat 
de Sant Eloi per capturar les seves instantànies, una jornada de 
portes obertes al Centre d’Interpretació sobre la Història de La 
Fàbrica Rogelio Rojo, i un espectacle del popular humorista Berto 
Romero. Trobareu el programa definitiu a www.masquefa.cat

El 28 i 29 de novembre se celebrarà 
la tercera edició d’aquesta festa que 
contribueix a recuperar la tradició i a 
revitalitzar el comerç

El concurs l’organitza l’Ajuntament, 
amb la col·laboració dels 

restauradors, per promocionar la 
gastronomia local

Triple empat en el 
‘Fes Tapes’ 2015
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ACTUALITAT

Dignificar totes les urbanitzacions de Masquefa és un dels gran 
reptes d’aquest mandat. L’Ajuntament, que ha creat la nova 
regidoria d’Urbanisme, Urbanitzacions i Sostenibilitat amb 
l’objectiu de vetllar especialment per aquesta qüestió, està 
elaborant un ambiciós pla de millores, a curt i mitjà termini, per 
resoldre els dèficits històrics que presenten els barris. L’objectiu 
és intensificar-hi les accions i inversions per posar al dia les 
urbanitzacions i garantir una bona qualitat de vida i uns bons 
serveis als seus veïns.
Aquest pla de millores, plantejat a sis anys vista, recollirà i 
posarà calendari a les diferents inversions que s’executaran 
en les urbanitzacions any rere any. El document és resultat 
de les reunions que es mantenen periòdicament amb les 
associacions de propietaris dels barris i vol donar resposta a les 
inquietuds, demandes i propostes que aquests han traslladat als 

representants municipals. 
Les intervencions del pla es consensuaran amb els veïns i 
s’escamparan per totes les urbanitzacions, revertint tant al 
Maset com a Can Parellada, Can Quiseró i Can Valls, i incidint 
especialment allà on hi ha encara més deures per fer. El pla 
estarà definitivament enllestit abans de final d’any, i les primeres 
actuacions s’iniciaran ja a principi de 2016.
Entre les propostes en què s’està treballant, destaquen:
•	 Millorar la comunicació entre les urbanitzacions i el nucli 

urbà de Masquefa
•	 Adequar l’enllumenat públic 
•	 Incrementar els recursos humans i tècnics que es destinen a 

la brigada de millora, manteniment i neteja exclusiva de les 
urbanitzacions que ja existeix des de fa anys per potenciar-la

•	 Reordenar i regular el trànsit dels carrers que presenten 

PLA DE MILLORES A 
LES URBANITZACIONS
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Segona sortida conjunta de les urbanitzacions

problemes de mobilitat, mitjançant  una revisió de tota 
la senyalització, per garantir la seguretat de vianants i 
conductors

•	 Intensificar el control sobre la neteja de les parcel·les i vetllar 
pel compliment de la normativa perquè aquestes estiguin 
en les adequades condicions d’higiene i salubritat

•	 Adequar les zones de contenidors i canviar el sistema de 
recollida

•	 Acabar de construir les voreres en les zones on els carrers 
ja estan urbanitzats

•	 Reasfaltar els carrers en mal estat
•	 Fer un passeig de vianants entre El Maset i Can Quiseró. 

Amb aquesta actuació es completarà un gran itinerari de 
vianants pel qual es podrà anar a peu, de manera totalment 

segura, d’un extrem a l’altre de Masquefa, des de La Beguda 
fins a Can Quiseró, passant per Can Parellada, el nucli de 
Masquefa, Can Valls i El Maset.

A més d’aquests aspectes generals, també s’abordaran les 
problemàtiques específiques que presenta cada urbanització.
Aquest pla donarà continuïtat a les millores que els darrers 
anys s’han anat fent en les urbanitzacions, com ara l’asfaltatge 
de tots els carrers de Can Quiseró, les obres d’urbanització 
de Can Valls, el reasfaltat dels accessos al Maset des del nucli 
urbà i des de Can Cairot, l’arranjament dels parcs infantils i 
la creació de noves àrees lúdiques, l’adequació de l’entrada 
de Can Parellada i l’asfaltatge de diferents carrers de Can 
Parellada i el Maset, a més de l’adequació de l’enllumenat en 
gran part del Maset.

Una setantena de veïns van par ticipar, el dissabte 10 
d’octubre, en la segona excursió conjunta que organitzen les 
associacions de propietaris de les urbanitzacions de Masquefa 
amb la col·laboració de l’Ajuntament. En aquesta ocasió, 
es va fer una sor tida a Andorra. Els par ticipants van gaudir 
d’un esmorzar de germanor i, després, d’una jornada d’oci 
a  la ciutat. En la primera sor tida, el mes de març passat, els 
veïns de les urbanitzacions van visitar el Museu del Torró i la 
Xocolata d’Agramunt i el Castell de Montsonís.

LA CONSULTA DEL MASET,  EL 17 DE GENER
Entre les actuacions previstes, la gran prioritat són les 
obres d’urbanització del Maset, un nucli amb els carrers 
en molt mal estat i que no disposa de clavegueram. En els 
darrers anys l’Ajuntament ha invertit més de 600.000 euros 
en tots els treballs previs que eren necessaris per poder 
iniciar les obres. S’ha enllestit el Pla de reparcel·lació –que 
s’aprovarà durant el novembre-, s’ha redactat el projecte 
d’urbanització i la modificació puntual, i s’han elaborat els 
textos refosos del planejament urbanístic. També s’han 
aconseguit subvencions que permetran rebaixar el cost 
final de les obres. 

Així, doncs, s’ha deixat tot a punt perquè les obres 
d’urbanització puguin començar. L’equip de govern té la 
voluntat de tirar endavant les obres per solucionar així les 
importants mancances del Maset i millorar la qualitat de 
vida dels veïns. Però atès l’actual context econòmic, i el 
cost de l’actuació, l’Ajuntament farà una consulta perquè 
siguin els propietaris el qui decideixin quin és el moment 
més oportú per iniciar les obres. La consulta està prevista 
per al diumenge 17 de gener. Els veïns podran votar al local 
social de l’associació. A mes, la setmana següent també 
podran anar a votar a l’Ajuntament.
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NOTÍCIES

Consells de seguretat al carrer per a la gent gran
La Policia Local recorda a la població, i especialment al 
col·lectiu de la gent gran, que és molt important seguir els 
següents consells de seguretat quan som al carrer :
•	 És convenient que no porteu a sobre moltes joies o altres 

objectes de valor ; en tot cas eviteu fer-ne ostentació.
•	 Si sortiu de nit al carrer és aconsellable que aneu 

acompanyats.
•	 És recomanable que porteu la bossa de mà creuada al 

davant, mai a l’esquena, i trieu una bossa que tingui una 
tanca segura, que no us la puguin obrir en un moment de 
distracció.

•	 No és recomanable que feu confiança a persones 
desconegudes, sobretot facilitant-los dades personals.

•	 Pareu atenció a les distraccions provocades per estranys. 
Se us poden acostar amb la intenció d’estafar-vos o robar-
vos amb diferents argúcies: proposant-vos el bescanvi 
d’un bitllet de loteria premiat; tacant-vos amb un líquid 
i volent-vos netejar ; fent-se passar per un conegut de fa 
anys; demanant-vos d’utilitzar el bany de casa; demanant-vos 
alguna informació o signatura; llençant monedes al terra, o 

donant-vos un cop o empenta per l’esquena.
•	 Si us trobeu en qualsevol d’aquests casos anteriors o altres, 

demaneu ajuda a qualsevol establiment.
•	 Quan aneu al banc, eviteu treure grans quantitats de diners 

en efectiu. Si ho heu de fer, busqueu algú de confiança que 
us acompanyi, escolliu el millor camí (amb voreres amples, 
bona il·luminació, presència de comerços ...) i guardeu els 
diners en lloc segur.

•	 Quan hagueu d’utilitzar els caixers automàtics, procureu 
que siguin interiors i que es puguin tancar amb pestell. No 
deixeu que ningú se us acosti massa.

•	 A l’hora d’entrar a casa, pareu atenció si us trobeu persones 
desconegudes. Podrien intentar robar-vos al portal o 
a l’ascensor. En cas de dubte, espereu que entri algú de 
confiança.

•	 Davant de qualsevol problema que tingueu 
aviseu la Policia Local de Masquefa (93 772 60 
25) o el Centre d’Emergències de Catalunya 
(112), que donen resposta immediata les 24 
hores del dia.

Adhesió a la Xarxa RESCAT
El conseller d’Interior de la Generalitat, Jordi 
Jané, i l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, 
van signar, al setembre, un conveni per a 
l’adhesió del municipi a la xarxa RESCAT 
de Radiocomunicacions d’Emergències 
i Seguretat de Catalunya. RESCAT és la 
xarxa de radiocomunicacions dels cossos 
operatius del Departament d’Interior i 
d’altres agents públics relacionats amb la 
gestió de les emergències de Catalunya 
(Mossos d’Esquadra, Bombers de la 
Generalitat, Bombers de Barcelona, Guàrdia 
Urbana de Barcelona, Servei d’Emergències 
Mèdiques, Agents Rurals, Agència Catalana 
de l’Aigua, Direcció General de Protecció 
Civil, policies locals i tots els Ajuntaments 

sense policia).
A diferència dels operadors de telefonia 
mòbil, la xarxa pretén arribar a tots 
els indrets on siguin necessàries les 
comunicacions, tant a nuclis de població 
com a tot el territori rural, i aporta un 
grau de fiabilitat major per garantir la 
disponibilitat del servei en tot moment i 
especialment en situacions d’emergència. A 
més, la xarxa està especialment dissenyada 
perquè sigui més robusta i fiable, sobretot 
en casos d’emergències, ja que no se satura 
per trucades de mòbils, té més cobertura 
que la telefonia convencional i resisteix en 
cas de manca de subministrament elèctric. 
Garanteix també la confidencialitat en les 

comunicacions i dades.
Entre les característiques de la xarxa RESCAT 
destaca la possibilitat de tenir localitzats tots 
els terminals i vehicles equipats d’emissores 
mitjançant un sistema GPS, cosa que permet 
visualitzar en tot moment on són cadascuna 
de les unitats operatives.

Nova senyalització a l’escola Font del Roure per 
garantir la seguretat viària en les entrades i sortides
Coincidint amb l’inici d’aquest curs 
escolar l’Ajuntament ha instal·lat un nou 
element de senyalització i protecció viària 
a l’escola Font del Roure per minimitzar 
les situacions de risc durant les entrades 
i sor tides al centre i garantir, així, la 
seguretat dels escolars, el professorat i 
les famílies que s’hi desplacen a peu, en 
transport públic o amb vehicle privat. En 
concret, es tracta d’una tanca extensible 
tipus ballesta que es desplega en les 
hores d’entrada i sor tida a l’escola per 
tallar, durant uns minuts, la circulació de 

vehicles. D’aquesta manera, els escolars, 
els professors i les famílies no han d’estar 
permanentment pendents del trànsit. 
La instal·lació d’aquesta tanca 
extensible, que queda replegada dins 
d’una carcassa protectora permanent 
quan no s’utilitza, és resultat de l’estudi 
que ha fet la Policia Local per potenciar 
la seguretat viària a la zona en alguns 
moments concrets del matí i la tarda 
en què, degut a l’accés al centre escolar, 
s’hi concentra un important flux de 
desplaçaments. Es tracta d’un element 

de senyalització pràctic i de gran eficàcia 
per garantir la seguretat viària. Masquefa 
és pionera en incorporar aquest model 
de senyalització.
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Junts pel Sí va ser la força guanyadora a Masquefa en les 
transcendentals Eleccions al Parlament de Catalunya que es 
van celebrar el diumenge 27 de setembre. Aquesta formació 
va obtenir 1.616 vots (el 33,57% del total de vots emesos).
La segona força política va ser Ciutadans amb 1.048 vots 
(21,77%), mentre que el Par tit dels Socialistes de Catalunya 
va situar-se com la tercera candidatura més votada amb 
650 supor ts (13,50%). A més, Catalunya Sí que es Pot va 
obtenir 550 vots (11,43%), el Par tit Popular 410 (8,52%), la 
Candidatura d’Unitat Popular 338 (7,02%), Unió Democràtica 
de Catalunya 103 (2,14%), el Par tit Animalista Contra el 
Maltractament Animal 50 (1,04%) i Retallades Zero –Els 
Verds 27 (0,56%). També va haver-hi 22 vots en blanc (0,46%) 
i 25 vots nuls.
Com en el conjunt del país, la par ticipació en els comicis va 
ser històrica a Masquefa, on va arribar fins al 78,42%. Dels 
6.171 electors que estaven convocats a les urnes, 4.839 van 
exercir el seu dret a vot.
En el conjunt del país, les forces independentistes (Junts pel Sí 
i la CUP) van guanyar per primera vegada en unes eleccions 
al Parlament i van superar la majoria absoluta (68 escons), en 
sumar-ne un total de 72.  
Junts pel Sí va obtenir 1.620.973 vots (el 39,54%) i 62 escons, 

Ciutadans 734.910 vots (17,93%) i 25 escons, el Par tit del 
Socialistes de Catalunya 522.209 vots (12,74%) i 16 escons, 
Catalunya Sí que es Pot 366.494 vots (8,94%) i 11 escons, el 
Par tit Popular 348.444 vots (8,5%) i 11 escons, i la Candidatura 
d’Unitat Popular 336.375 vots (8,2%) i 10 diputats.

NOTÍCIES

Eleccions al Parlament de Catalunya: 
Junts pel Sí també guanya a Masquefa

Masquefa acollirà el divendres 27 de novembre una nova 
edició de la jornada solidària de donació de sang. Amb el 
lema ‘Masquefa té sang!’, la Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo obrirà de les 10 del matí a les 2 del migdia, 
i de les 4 de la tarda a les 9 del vespre, perquè tots els 
masquefins que vulguin puguin fer el petit i necessari gest 
de donar sang, d’una manera senzilla i ràpida, i assistits per 
professionals sanitaris.
La jornada solidària l’organitzen l’Ajuntament, el Banc de 
Sang i Teixits i l’Associació de Donants de l’Anoia, amb la 

implicació d’entitats, empreses i comerços. Hi haurà tot tipus 
de facilitats per fomentar la participació: activitats, actuacions, 
sortejos, obsequis, regals i un refrigeri especial. També un 
servei de ludoteca per als menuts mentre els pares donen 
sang. 
Per donar sang, només cal tenir més de 18 anys i pesar 50 
quilos o més. Cada dia calen 1.000 donacions per poder 
assistir totes les persones que ho necessiten. És per això que 
els organitzadors animen tots els masquefins a implicar-se en 
la jornada i a tornar a donar una autèntica lliçó de solidaritat.

El divendres 27 de novembre, vine a donar sang!
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Masquefa va sumar-se a la Diada Nacional 
de Catalunya. Ho va fer la vigília, el dijous 
10 de setembre, amb activitats culturals, 
festives i reivindicatives organitzades 
pel teixit associatiu amb el suport de 
l’Ajuntament. La pluja va escampar la 
boira en el moment just, i va deixar 
que, a dos quarts de nou del vespre, 
comencessin els actes amb l’ofrena floral 
dels vilatans i col·lectius al monument 
en record dels fets de 1714 aixecat al 
Passeig Onze de Setembre inaugurat tot 
just fa un any. 
Al punt de les nou, i en aquest mateix 
escenari, els masquefins s’emocionaven 
amb el concert de música per a cobla 
i poètica catalana organitzat pel Club 
Excursionista Anoia. El concert el va 
interpretar una de les millors formacions 
en aquest gènere, la Cobla La Principal 
del Llobregat, i es va intercalar amb les 
poesies recitades per diversos masquefins 
enregistrades per Ràdio Masquefa. 

El públic hi va sentir peces musicals 
com ‘Catalunya’ i ‘La Santa Espina’, 
d’Enric Morera, ‘Catalunya avant’, d’Enric 
Casals, ‘Al país català’ de Max Havart, i 
‘Catalunya sempre’, de Rafael Ferrer, 
a més de temes poètics com ‘Som 
catalans’, de Joan Llongueres i recitada 
per la masquefina Laura Barrera, ‘Himne 
a Catalunya’, d’Àngel Guimerà (recitada 
per Eduard de los Santos), ‘Som la 
Katalana Tribu’, de Joan Vilamala (amb 
la veu d’Esther Mora) i ‘Tossudament 
alçats’, de Lluís Llach (llegida per Ester 
Rubio). També una original adaptació de 
‘El Canigó’ de Fèlix Martínez, en què es 
van intercalar cincs fragments poètics 
de l’obra de Mossèn Cinto Verdaguer –
recitats en directe pel president del Club 
Excursionista Anoia, Jordi Sangrà, i el 
director de Ràdio Masquefa, Dario Muhi- 
amb quatre temes instrumentals. 
El concert commemoratiu va tenir 
un punt final que va posar la pell de 

gallina als assistents, l’emotiu cant de ‘Els 
segadors’ interpretat per la cobla i cantat 
unànimement pel públic.
Després de carregar piles amb el tast de 
coca i cava produïts a Masquefa, els actes 
van continuar amb la Marxa de Torxes 
per la Independència, organitzada per la 
Comissió Onze de Setembre. La ballada 
dels gegants i els bastoners va donar 
el tret de sortida a la marxa, que va 
arrancar del Passeig Onze de Setembre i 
va finalitzar a la Plaça de l’Estació. Allà, de 
nou els balls dels gegants i els bastoners, 
i una cremada dels diables, van donar pas 
a la lectura del manifest, a càrrec dels 
representants dels col·lectius que formen 
la Comissió Onze de Setembre: l’Alzinar, 
l’Assemblea Nacional Catalana, l’Ateneu 
Popular, la Colla de Ball de Bastons, la 
Colla de Geganters i Grallers i la Colla 
de Diables Pixafocs i Cagaspurnes. El 
programa es va tancar amb el concert 
del grup Generació 3.

L'ONZE DE SETEMBRE

MASQUEFA S’EMOCIONA AMB LA DIADA
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NOTÍCIES

‘SI TU NO HI ETS ...’,  
contra l’absentisme escolar

Lluitar contra l’absentisme a les aules, aconseguint 
que els alumnes que, pel motiu que sigui, deixen d’as-
sistir a l’institut, s’hi reincorporin i acabin obtenint el 
graduat en ESO. I acompanyar aquells estudiants que 
presenten dificultats emocionals, d’adaptació i de re-
lació que compliquen el seu aprenentatge perquè 

puguin millorar el seu rendiment. Aquest és el doble 
objectiu de ‘Si tu no hi ets ...’, un programa comuni-
tari impulsat per l’institut de Masquefa, l’Ajuntament 
i la Generalitat i que compta amb el treball en xarxa 
de la resta d’agents i institucions que intervenen en 
l’educació dels joves
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REPORTATGE

Aquest és el segon curs que l’institut posa en marxa el programa, 
després de l’experiència pilot de l’any passat. Van ser els diferents 
professionals que formen la Xarxa d’Infància i Adolescència 
de Masquefa –la directora de l’institut, l’Equip d’Atenció 
Psicopedagògica (EAP) del Departament d’Ensenyament, els 
tècnics de Joventut, Educació i Serveis Socials de l’Ajuntament, 
el responsable del Casal de Joves, i la infermera de salut jove del 
CAP- els que van detectar la problemàtica i la necessitat de donar-
hi resposta.

EL PERFIL DELS ALUMNES
Els alumnes que participen en el ‘Si tu no hi ets ...’ són joves d’entre 
12 i 16 anys, és a dir, de 1r a 4t curs d’ESO, “que en algun moment 
han deixat de venir al centre o que hi ha risc que ho facin; són 
absentistes o potencialment absentistes”, explica la pedagoga 
de l’EAP Anoia, Diana Sanfeliu.  També adolescents i joves “que 
presenten	una	 situació	de	 fragilitat	personal,	 amb	dificultats	per	
adaptar-se al centre i per relacionar-se amb els companys i el 
professorat, i que suspenen moltes matèries”, afegeix.
La Diana forma part de l’equip de professionals del ‘Si tu no 
hi ets ...’ que dóna suport a aquests estudiants, juntament amb 
l’Eva Caballero, psicopedagoga de l’institut, i el David Pérez, el 
dinamitzador i informador del Casal de Joves. 
El David detalla que aquests estudiants acostumen a mostrar 
“inseguretat	 i	 falta	 de	 confiança	 en	 sí	mateixos,	 apatia,	 falta	 de	
motivació i desorientació, i a vegades situacions familiars que estan 
esdevenint en aquell moment complexes i que repercuteixen en 
la seva manera de ser i la seva conducta”.

TREBALL EN GRUP I PLA PERSONALITZAT
Però, com s’aborda el treball amb aquests alumnes? L’equip del ‘Si 

tu no hi ets...’ es troba un cop a la setmana amb els adolescents i 
joves, que habitualment són derivats pels seus tutors. Aquest nou 
curs, s’han fet dos grups diferents: un amb estudiants de 1r i 2n 
d’ESO, i un altre amb els de 3r i 4t. 
La participació en aquest espai de trobada setmanal és totalment 
voluntària. Això sí, es demana als estudiants “que vinguin amb 
ganes	de	participar	i	compartir”,	afirma	el	David.	Als	alumnes	se’ls	
lliura una targeta d’invitació perquè ho visquin com un fet positiu.
En aquestes sessions de grup es posen en pràctica diferents 
dinàmiques “per treballar el coneixement d’un mateix, la pròpia 
història, les seves emocions i sentiments, els seus valors, les 
dificultats	amb	què	es	troben	en	la	seva	vida	personal	i	escolar”,	
afirma	l’Eva.	També	s’hi	aborda	“la	seva	relació	amb	els	altres,	amb	
els companys i els professors, per veure com s’hi presenten, com 
s’hi	 comuniquen;	 i	 finalment,	 la	 seva	 relació	 amb	 el	 món,	 amb	
l’entorn”.	Al	final	de	cada	sessió,	els	alumnes	posen	en	comú	les	
dinàmiques viscudes.
‘Si tu no hi ets ...’, doncs, és “un espai on poden expressar com 
se senten, què els passa en la seva vida personal i escolar, i on 
poden compartir les seves visions i experiències per enfortir-
se, potenciar el seu benestar personal i emocional i, així, 
millorar el seu aprenentatge”, explica el David.  La Diana, a més, 
subratlla que el programa “els ajuda a fomentar el sentiment 
de pertinença a l’institut, a sentir que formen part del grup, i a 
saber que aquí hi tenen el seu lloc, un lloc que és únic”.
Així mateix, l’equip vetlla i fa un seguiment del procés acadèmic 
dels	alumnes,	coordinant-se	amb	els	seus	tutors.	En	definitiva,	
doncs, es tracta d’acompanyar l’estudiant en un viatge personal, 
en un procés de coneixement d’ell mateix i dels altres, i de 
donar respostes a les seves necessitats des d’un punt de vista 
integral: com a persona i com a alumne.
En aquest espai de trobada, els tres professionals del ‘Si tu no 
hi ets ...’ valoren la singularitat de cada estudiant per poder 
dissenyar un pla a mida, individualitzat i personalitzat, que els 
ajudi	 a	 reincorporar-se	 als	 estudis	 o	 a	 superar	 les	 dificultats	
que els aboquen al fracàs escolar.

MÉS ENLLÀ DE L’INSTITUT
Aquest pla habitualment va més enllà de les parets del propi 
institut i esdevé un treball comunitari, un treball en xarxa de 

“En marxa des del curs passat, el 
programa ‘Si tu no hi ets ...’ treballa 
perquè els alumnes que deixen 
d’anar a l’institut hi retornin
i acabin aprovant l’ESO”
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diferents agents. De fet, el mateix David fa constantment un 
seguiment i acompanyament d’aquests alumnes i de tots els 
altres adolescents i joves que van al Casal. Allà, doncs, hi troben 
permanentment un referent adult que pot ajudar-los.

A més, en funció de la casuística de cada estudiant, pot ser 
necessari derivar-los a d’altres recursos, com per exemple els 
Serveis Socials de l’Ajuntament si presenten necessitats de 
suport socioeconòmic o familiar ; als serveis de salut i atenció 
psicològica si es tracta de necessitats terapèutiques i de salut; 
o a les entitats del municipi si tenen necessitats d’oci, lleure 
i esportives que no són ateses. També a les empreses del 
municipi si un primer bateig en el món laboral els pot ser d’ajut.

UN CAS D’ÈXIT
Aquest és el cas, per exemple, d’una alumna de 12 anys, amb 
una situació personal complicada, que el curs passat patia 
importants problemes d’ansietat. “No podia estar a l’institut: 
quan venia s’ofegava i havia de marxar”, explica el David.  L’equip 
del ‘Si tu no hi ets ...’ va optar per la modalitat d’escolarització 
compartida. L’alumna es va integrar al programa ‘Connexions’. 
Se li van reduir les hores de formació acadèmica a l’aula i 
les va compaginar amb unes hores de treball a la setmana 
en empreses i centres col·laboradors. D’aquesta manera, 
va poder fer una primera immersió en el món del treball i 
conèixer	 i	 practicar	 diferents	 oficis,	 un	 fet	 que	 contribueix	 a	
desenvolupar-se personalment i socialment.
“Vam aconseguir que recuperés la motivació i retornés 
a l’institut, i ara, aquest curs, el repte és que millori el seu 
rendiment acadèmic i aprovi les assignatures que arrossega i 
les noves que està fent”, conclou l’Eva.

Aquest setembre va començar el nou curs escolar a Masquefa 
amb un total de 1.727 alumnes en els centres educatius públics.  
La població escolar continua creixent curs rere curs: l’any passat 
van ser 1.694 els infants i joves escolaritzats. D’aquests 1.727 
alumnes, 100 van a les dues llars d’infants municipals - la Baldufa i 
Francesc Mata i Sanghés-,  1.069 estudien primària a les escoles El 
Turó, Font del Roure, Vinyes Verdes i Masquefa II, i uns altres 491 
alumnes es formen a l’institut, entre l’ESO i el Batxillerat.
Una de les novetats és que l’escola El Turó ha estrenat cuina pròpia 
i tots els alumnes que s’hi queden a dinar mengen àpats elaborats 
en el mateix centre. La nova cuina de l’escola El Turó dona també 
servei a l’escola Masquefa II, i se suma a les que ja hi havia en altres 
centres. Així, ja no se serveix menjar de càtering en cap centre 
educatiu, ja que tots els àpats de tots els centres s’elaboren en la 
cuina del propi centre o bé d’un altre centre del municipi.
L’Ajuntament manté aquest curs la seva aposta perquè els 
masquefins	puguin	 formar-se	 continuadament	 al	 llarg	de	 tota	 la	
vida: des de la petita infància, -mantenint obertes les dues llars 
d’infants	 municipals-	 fins	 a	 la	 formació	 postobligatòria	 i	 per	 a	
adults, passant per l’educació infantil, la primària, la secundària i el 

batxillerat. 
També es fa un esforç per ajudar els pares i mares en la criança i 
l’educació	dels	seus	fills	de	0	a	3	anys	mitjançant	els	Espais	Familiars	
i diversos cicles de xerrades i tallers.
A més, el treball conjunt de la Xarxa d’Infància i Adolescència i 
la Xarxa de Transició Escola Treball Anoia Sud amb els joves es 
materialitza en projectes com ara l’Espai d’Estudi per a estudiants 
de 1r i 2n d’ESO, Fira Futur, els dos cursos de Programes de 
Formació i Inserció (PFI) i els cursos per preparar les proves 
d’accés a Cicles de Formació Professional, a més del programa de 
prevenció de l’absentisme escolar ‘Si tu no hi ets’.
D’altra banda, als estudiants amb discapacitat o necessitats 
educatives especials se’ls continua acompanyant, per garantir la 
seva plena inclusió social, amb recursos com ara el Centre de 
Desenvolupament i Atenció Precoç, les dues Unitats de Suport a 
l’Educació Especial (USEE) a l’escola Font del Roure i l’institut, els 
programes	Tastet	d’Oficis	i	Connexions	i	el	CTC.
Aquest nou curs l’Ajuntament torna a donar suport a la formació 
dels mestres i professors amb diverses sessions proposades pels 
mateixos centres.

Més de 1.700 alumnes estudien aquest curs a Masquefa

“L’equip del projecte –la pedagoga de 
l’EAP, la psicopedagoga del centre i 

el dinamitzador juvenil- també donen 
suport als estudiants amb dificultats 

d’adaptació i relació perquè millorin el 
seu rendiment”
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NOTÍCIES

El CRARC allibera 200 
tortugues mediterrànies al 
Parc Natural de Montsant
Més de 200 tortugues mediterrànies (Testudo hermanni 
hermanni) van ser alliberades, el 4 de setembre, al Parc Natural 
de Montsant. En l’acte hi van participar la directora general 
de Polítiques Ambientals de la Generalitat, Marta Subirà, i el 
subdirector general de Biodiversitat, Jaume Vicens, a més del 
director	tècnic	del	Centre	de	Recuperació	d’Amfibis	i	Rèptils	de	
Catalunya, el CRARC de Masquefa, Joaquim Soler.
Des de l’any 2005, la Generalitat, conjuntament amb el CRARC, 
duu a terme un projecte de reintroducció de la tortuga 
mediterrània en aquest parc per aconseguir-hi una població 
viable d’aquesta espècie. Amb aquest nou contingent que s’hi va 
alliberar, el nombre total de tortugues arriba als 2.649 exemplars.
En aquest programa de reintroducció, el CRARC de Masquefa 
gestiona i fa el seguiment de les tortugues alliberades i treballa 
conjuntament amb l’equip tècnic i de la brigada del Parc Natural 
del Montsant. Aquest 2015, tal com ha succeït en els darrers 
cinc anys del projecte, s’ha comptat amb el suport del Govern 
de les Illes Balears, que mitjançant el centre de recuperació de 
fauna salvatge del GOB Menorca, ha permès disposar d’un gran 
número de tortugues mediterrànies recuperades en aquest 

centre. 
La	tortuga	mediterrània	té	una	de	les	distribucions	geogràfiques	
més reduïdes d’Europa Occidental. Catalunya, juntament amb 
el País Valencià, són els únics territoris de la Península Ibèrica 
que compten amb poblacions d’aquesta espècie, focalitzades en 
sis espais naturals protegits: el Parc Natural de Garraf, el Parc 
Natural del Delta de l’Ebre, el Paratge Natural de l’Albera, El 
Parc Natural de la Serra d’Ir ta, la Serra de Llaberia i el Parc 
Natural de Montsant.
L’espècie està greument amenaçada d’extinció a causa de la 
destrucció del seu hàbitat, provocat per fenòmens com els 
incendis forestals o la captura de les tortugues per ser destinades 
al mercat il·legal de mascotes.

Protagonista a l’Espai Terra de TV3
La important funció social de país que duu a terme el 
CRARC de Masquefa fa que el centre continuï captant 
l’atenció mediàtica. El seu director tècnic, Joquim Soler, va 
assistir el dijous 1 d’octubre al programa ‘Espai Terra’ de TV3, 
que dirigeix i presenta el meteoròleg Tomàs Molina.
Soler va portar al plató dues de les serps que habiten en 
captivitat	 al	CRARC,	 amb	 l’objectiu	de	desmitificar	 la	mala	
imatge que tenen aquest tipus d’invertebrats i al mateix temps 
ressaltar la seva importància i necessitat per a l’ecosistema. I 
és que les serps exerceixen un control important sobre els 
rosegadors com les rates o els ratolins, que són els principals 
destructors de les collites i aliments arreu del món.

El director del CRARC de Masquefa també va donar a 
conèixer algunes de les tasques que porta a terme aquest 
centre. Entre aquestes, destaca la d’acollir en captivitat 
espècies exòtiques, com algunes serps, de gent que les 
havia tingut a casa com a mascotes i que després les van 
abandonar. En aquest sentit, Joaquim Soler, va reiterar, durant 
el programa, que és molt important que les serps exòtiques 
estiguin en captivitat, perquè alliberar-les podria posar en 
perill l’equilibri autòcton de la zona.
Si us vau perdre el programa, el podeu veure en el següent 
enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/espai-terra/espai-
terra-dijous-1-doctubre/video/5554703/
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SETMANA DE LA GENT GRAN 2015

Masquefa, capital de la gent gran
La celebració del Dia Internacional de la Gent Gran de l’Anoia reuneix gairebé 800 assistents 
a	la	nostra	vila	i	posa	el	brillant	punt	final	a	tota	una	setmana	dedicada	a	aquest	col·lectiu

L’elevada par ticipació va ser la nota més destacada de la 
Setmana de la Gent Gran de Masquefa, que es va celebrar 
del 28 de setembre al 4 d’octubre. El canvi de dates, per 
fer-la coincidir amb el Dia Internacional de la Gent Gran (1 
d’octubre) va contribuir a l’èxit.
Al llarg de set intensos dies, les persones grans van gaudir de 
propostes com la projecció de la pel·lícula ‘Ocho Apellidos 
Vascos’,  l’espectacle de màgia de Manel el Mag i les classes 
de balls llatins amb Fernando Orihuela, uns aprenentatges 
que, després, van poder posar en pràctica en un ball popular 
amb el Grup Choffers.  A més, l’escriptora Sara Godoy va 
fer una xerrada sobre el paper de la gent gran en la societat 
actual. També es va programar una excursió a Vilafranca 
i a Pacs del Penedès per visitar el Vinseum (el Museu de 
les Cultures del Vi de Catalunya) i les Bodegues Torres. I 
els amants del teatre van riure de valent amb la comèdia 
‘Políticament incorrecte’, representada pel Grup de Teatre 
de La Beguda.
A més, el darrer dia de La Setmana, diumenge, Masquefa 
va acollir la celebració del Dia Internacional de la Gent 
Gran de l’Anoia, una iniciativa organitzada pel Consell 
de la Gent Gran del Consell Comarcal i que cada any se 
celebra en un municipi diferent. Més de 250 persones del 

Bruc, Els Hostalets de Pierola, Igualada, Jorba, Òdena, Piera, 
Vallbona d’Anoia i Vilanova del Camí van poder descobrir 
Masquefa amb una visita guiada a La Fàbrica Rogelio Rojo i 
al CRARC. Abans, van assistir a una missa a la Parròquia de 
Sant Pere. També van disfrutar de les actuacions de la Colla 
de Geganters i Grallers de Masquefa i la Colla de Ball de 
Bastons, les quals van donar pas a una paella -cuinada per la 
Paella de l’Isma i servida pels voluntaris de Ràdio Masquefa, 
el Casal d’Avis i la Comissió de Reis, a més de regidors i 
treballadors de l’Ajuntament-  que va reunir gairebé 800 
assistents.

Homenatge als avis i al matrimoni més grans
Durant la jornada es va fer l’emotiu homenatge a l’avi i l’àvia 
més grans de Masquefa -Aparicio Alonso Mar tínez (94 anys) 
i Enedina Vila Arias (104 anys)- i al matrimoni de més edat 
(Jesús Posada Díaz i Maria Cándida Balsa Balsa, nascuts l’any 
1925 i 1928 respectivament).  L’alcalde, Xavier Boquete, i 
la regidora de la Gent Gran, Esther Ibáñez, van lliurar-los 
una placa commemorativa. També van fer entrega d’un ram 
de flors a la presidenta de l’Associació de la Gent Gran 
de Masquefa, Petita Esteve, en reconeixement a la tasca de 
l’entitat.
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Nova sortida cultural organitzada per la regidoria de Cultura. En 
aquesta ocasió, per anar a veure el concert ‘Beethoven i Irons’ 
que es farà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona el dissabte 23 
de gener. La sortida des de Masquefa es farà amb un autocar que 
sortirà a les 6 de la tarda de davant l’Ajuntament. El preu és de 
60 euros i inclou el viatge, l’entrada a l’espectacle i l’entrepà. Les 
inscripcions	es	poden	fer	fins	el	23	d’octubre	a	l’Ajuntament,	de	
dilluns	a	divendres,	en	horari	d’oficina.	Les	places	són	limitades.

En el concert l’actor britànic Jeremy 
Irons interpretarà el paper d’Egmont, 
en substitució de John Malkovich, 
que és qui l’havia d’interpretar 
inicialment però que va haver de 
cancel·lar la seva participació per 
motius professionals. ‘Beethoven i 
Irons’ és una proposta innovadora 
de l’orquestra Wiener Akademie, 
que presenta un programa en què s’entrellaça una soprano, peces 
de música incidental, i Egmont recitat per Irons. En aquesta obra, 
el text és una adaptació del clàssic de Goethe realitzada per 
Christopher Hampton, guionista i guanyador d’un Òscar.

NOTÍCIES

La Polivalent estrena butaques
El 20 de setembre, coincidint amb el concert de Saüc + Philippe 
Argenty,  es van estrenar les 180 butaques desmuntables que 
ha adquirit l’Ajuntament per millorar les prestacions de la Sala 
Polivalent. Aquestes butaques, que es guarden sota l’escenari quan 
no s’utilitzen, permeten als espectadors estar còmodament asseguts 
per poder veure diferents espectacles, ja siguin representacions 
teatrals o concerts. L’adquisició de les butaques se suma a d’altres 
millores que s’han fet durant els darrers anys a la Polivalent. El 
2014, per exemple, s’hi va incorporar un nou equip de so, format 
per 8 altaveus i una taula, que ha millorat ostensiblement l’acústica 
de la sala. Ja abans, el 2011, s’hi van posar unes cortines ignífugues 
que permeten dividir la sala en dos espais i, així, adaptar-a a les 

necessitats dels espectacles o concerts que s’hi fan. Anteriorment, 
la sala es va climatitzar amb calefacció i aire condicionat.

Inscripcions per anar al 
Gran Teatre del Liceu

Més de 150 puntaires a la 
trobada de Masquefa
El 26 de setembre va tenir lloc a Masquefa la quinzena Trobada 
de Puntaires. Més de 150 puntaires vingudes d’arreu hi van 
participar mostrant les seves laborioses creacions amb l’art de 
les	puntes	de	coixí.	A	més	de	masquefines,	 també	n’hi	havia	de	
Barcelona, Cervelló, Cornellà, Esplugues, La Granada, La Pobla 
de Lillet, l’Hospitalet, Llinars del Vallès, Martorell, Piera, Sabadell, 
Sant Cosme, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi, Sant Climent, 
Sant Cugat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Llorenç d’Hortons, Santa 
Coloma de Cervelló, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú. Al llarg de 
la tarda molts curiosos es van aplegar a la Plaça de l’Estació per 

veure les puntaries en acció i admirar els seus treballs. També van 
poder comprar diversos utensilis per fer puntes de coixí, com ara 
didals,	fils	i	boixets,	en	les	quatre	parades	que	s’hi	van	instal·lar.		Els	
organitzadors de la trobada, el Grup de Puntaires de Masquefa 
i l’Ajuntament, van obsequiar les participants amb recordatoris. 
També es va fer un sorteig de productes cedits pels comerços.
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NOTÍCIES

La revista Masquefa Batega posa a disposició dels lectors 
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

LES VOSTRES OPINIONS
Al leer la car ta del Sr. Simeon Montfort (Revista municipal 
Masquefa Batega 66, juliol 2015) y sentirnos aludidos, 
queremos hacer llegar a nuestra revista nuestra opinión.
No vamos a debatir con la desinformación, la tergiversación 
de la historia y el rencor.
Vamos a puntualizar algo de sentido común: la opinión de 
nuestros vecinos es de enorme valor cuando es constructiva, 
las ideas buenas para el progreso de nuestra ciudad son 
positivas, las críticas a la alcaldía o sus elogios son positivos, 
lo que ocurre en el resto de España ya lo leemos en los 
periódicos y no es necesario publicarlo en la Batega.

No son positivas las opiniones que sólo buscan la división, el 
odio, la vuelta atrás de la historia, según la cuenten.
Otro punto importante es el de la selección de las cartas 
de los vecinos: ¿esta carta de este señor era la única carta? 
Nos parece sectario el seleccionador/a, creemos que no es 
la persona adecuada para esta labor.
Tengamos	la	fiesta	en	paz	y	forjemos	el	futuro	sin	odios	ni	
rencores.

Elio Mariano Rodríguez
Presidente del PP Masquefa

Darrers dies per participar 
en el Concurs de 
Fotografia Vila de Masquefa
T’agrada	 la	 fotografia?	 Doncs	 encara	 ets	 a	 temps	 de	 sortir	 al	
carrer amb la càmera i fer les teves instantànies per presentar-les 
al	Concurs	de	Fotografia	Vila	de	Masquefa	2015	que	organitza	 la	
regidoria de Cultura de l’Ajuntament. El termini per presentar-hi els 
treballs acaba el 23 d’octubre, inclòs.
En aquesta edició el concurs té com a temàtica la pràctica de 
l’esport a Masquefa i torna a estar obert a tots els afeccionats a la 
fotografia.	La	inscripció	és	gratuïta.	Cada	autor	pot	presentar	fins	a	
tres	fotografies	i	és	condició	indispensable	que	estiguin	fetes	durant	
aquest 2015 i no hagin estat premiades en cap altre concurs. No 
s’accepten	ni	fotografies	manipulades	digitalment	ni	fotomuntatges.
Per participar en el concurs, cal que omplis i lliuris l’imprès que 
trobaràs a la web www.masquefa.cat o a recepció de l’Ajuntament 
(C/	Major,	93).	Junt	amb	l’imprès	s’hi	han	d’adjuntar	les	fotografies,	
que han de portar el títol i el pseudònim. En cas de presentar 
més	d’una	 imatge	cada	fotografia	portarà	un	pseudònim	diferent.	
Recorda	que	el	format	de	les	fotografies	ha	de	ser	digital	amb	arxiu	
JPG,	amb	una	resolució	suficient	perquè	puguin	ser	reproduïdes	en	
paper,	amb	format	horitzontal,	fins	a	la	grandària	màxima	de	20	x	
30.	Les	 fotografies	 i	 l’imprès	s’han	de	fer	arribar	a	 la	recepció	de	

l’Ajuntament a mà, en un CD, o bé enviar-les per correu electrònic 
a amillfi@diba.cat.
Entre tots els treballs que es presentin al concurs el jurat elegirà 13 
fotografies	que	serviran	per	a	 il·lustrar	el	calendari	del	2016	que	
editarà	l’Ajuntament,	amb	una	fotografia	per	a	la	portada	i	les	altres	
dotze distribuïdes en els diferents mesos de l’any. El concurs està 
dotat amb tres premis: un primer premi de 200 euros, un segon 
de	100,	i	un	tercer	de	50.	Totes	les	fotografies	que	es	presentin	al	
concurs romandran exposades durant les festes de Nadal i Reis. 
Pots consultar les bases del concurs a www.masquefa.cat

La Coral l’Alzinar ha iniciat el nou curs. La 
formació convida a sumar-s’hi a tothom 
a qui li agradi cantar, sense limitació 
d’edat, per ampliar el grup. Formada per 
una trentena de cantaires, tant homes 
com dones, i dirigida per Jordi González 
Figueres, la coral assaja cada dilluns, a 3/4 
de 10 de la nit, al local de l’Alzinar (a la 
Plaça de l’Estació).

Al llarg de l’any també fa diverses actuacions 
arreu del territori català. Actualment 
la coral està assajant les nadales que 
interpretarà en el tradicional Concert 
de Sant Esteve que cada any ofereix a 
l’església. Totes les persones que vulguin 
cantar amb la coral poden demanar més 
informació	a	les	oficines	de	l’Alzinar	o	bé	
al telèfon 609 30 89 58 (Eulàlia Gabarró).

Vols cantar amb la Coral l’Alzinar?
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Masquefa acollirà el diumenge 18 d’octubre 
la primera cursa de muntanya ‘Trail Les Tres 
Fonts’. Organitzada per Masquefa Trail, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament i diversos 
establiments locals, la cursa està oberta a 
corredors locals i d’arreu, però, a més, vol 
fer sortir al carrer a tots aquells vilatans 
que, malgrat no calcar-se les esportives, 
vulguin gaudir de la jornada veient els 
atletes en acció i participant en diverses 
activitats populars i sorpreses.
Amb un recorregut de 12 quilòmetres 
i 300 metres de desnivell, el ‘Trail Les 
Tres Fonts’ transcorrerà pel terme de 
Masquefa, passant pels indrets rurals més 
característics. Els participants gaudiran d’un 
entorn de terres envoltades de vinyes i 
dominades per la muntanya de Montserrat, 
trepitjaran corriols, rieres i pistes.
Tres fonts seran testimonis del pas dels 
corredors: la font del Cementiri Vell, la Font 
del Violí, a la riera de Masquefa, i la Font del 
Roure, just a l’arribada a la meta. La cursa 
tindrà la sortida i l’arribada a la Plaça dels 
Jocs. La sortida està prevista per a les 10 
del matí.
La cursa constarà de tres categories, 

cadascuna d’elles amb modalitat masculina 
i femenina: categoria absoluta, categoria 
veterans (corredors de 45 anys o més) 
i categoria local, en què participaran els 
corredors empadronats a Masquefa.

Darreres inscripcions
En el ‘Trail Les Tres Fonts’ hi poden 
participar corredors de totes les edats 
amb la condició física adient per córrer 
per muntanya. Els menors de 18 anys 
han d’anar acompanyats d’una persona 
major d’edat.   El període per apuntar-se 
a	la	cursa	de	manera	online	ja	ha	finalitzat.	
Però el mateix dia de la cursa, el diumenge 
18, encara es podran fer les darreres 
inscripcions	 fins	 a	 exhaurir	 les	 places	
(320). Les inscripcions tenen un preu de 
12 euros. Amb el preu de la inscripció els 
participants que completin la prova seran 
obsequiats amb una bossa del corredor 
amb una samarreta tècnica i articles cedits 
per marques comercials.

Una cursa solidària
El ‘Trail Les Tres Fonts’ també té un vessant 
solidari, ja que 1 euro de cada inscripció es 
destinarà a l’Associació Alma de Masquefa, 
una entitat sense ànim de lucre que vetlla 
per la protecció i el respecte per a les 
persones amb discapacitat intel·lectual, 
evitant situacions de desemparament i 
aïllament i sensibilitzant a la societat.

Botifarrada popular
Els organitzadors volen que la cursa 

s’obri a tot el municipi i esdevingui un 
esdeveniment popular. Per això conviden 
tothom a aplegar-se al Cementiri Vell (on 
els corredors passaran en dues ocasions) i 
al punt de l’arribada, a la Plaça dels Jocs, per 
animar els atletes. A més, un cop acabat 
el trail, es farà una botifarrada popular 
gratuïta	 per	 a	 tots	 els	 assistents	 fins	 a	
exhaurir existències. També els tabalers dels 
Pixafocs i Cagaspurnes preparen algunes 
sorpreses. Trobareu tota la informació a  
www.masquefatrail.com.

El 18 d’octubre, primera cursa 
de muntanya ‘Trail les Tres Fonts’

Els organitzadors animem 
tothom a sortir al carrer 
per animar els atletes i 
gaudir de les activitats 

populars complementàries

ESPORTS

La Font del Cementiri Vell, 
la Font del Violí i la Font 
del Roure seran testimonis 
del pas dels corredors 
locals i vinguts d’arreu

La piscina municipal tanca la primera temporada amb 
950 carnets i 1.613 entrades puntuals

La nova piscina municipal d’estiu va tancar el diumenge 13 
de setembre la primera temporada superant les previsions 
més	 optimistes.	 En	 aquest	 primer	 estiu	 s’han	 fet	 fins	 a	 950	
carnets, entre abonaments de temporada individuals i familiars, 
i s’han venut 1.613 entrades puntuals. I això malgrat que la 
temporada ha estat més curta de l’habitual, ja que la piscina va 
obrir portes el dilluns 20 de juliol.
La gran majoria dels abonaments i carnets es van fer durant els 
primers dies de la temporada. Pel que fa a la venda d’entrades 
puntuals, el nombre més elevat (1.011) es va registrar durant 
l’agost, el mes amb més dies de piscina. Les instal·lacions han 

estat	usades	per	masquefins	de	totes	les	edats,	consolidant-se	
com una piscina familiar i per a tots els públics. 
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ESPORTS

Onzena Festa de la Moto
Masquefa tornarà a convertir-se el dissabte 7 de novembre en 
la capital de les dues rodes. La Festa de la Moto, que arribarà 
a	 l’onzena	 edició,	 portarà	 fins	 a	 la	 vila	‘motards’	 d’arreu.	Des	
de	 les	9	del	matí	 i	fins	a	 les	3	de	 la	tarda,	La	Fàbrica	Rogelio	
Rojo acollirà un esmorzar amb botifarrada, les actuacions en 
directe de grups de música, i stands de roba ‘biker’, bijuteria i 
complements. A més, els organitzadors –l’Associació Motorista 
4133- estan treballant per fer una exhibició de malabarisme 
amb motos. A la Sala Polivalent s’hi farà una exposició d’aquests 
vehicles. 

El Club Patinatge 
Artístic (CPA) 
Masquefa ja prepara el 
seu festival anual. Tindrà 
lloc el 24 d’octubre al 
poliesportiu, i a més 
de les patinadores 
i el patinador de 
l’entitat	 amfitriona	
hi participaran altres 
clubs catalans. Any 
rere any el festival 
omple les graderies de 
nombrosos	 aficionats	
que volen veure les 
coreografies	 de	 les	
patinadores locals i 
convidades. Aquest 
2015 el festival tindrà 
com	a	fil	conductor	el	
món de l’espectacle. 
A més, es podrà 
gaudir de l’exhibició del patinador Llorenç Álvarez, que ha estat 
convocat al Campionat del Món sènior de patinatge artístic que 
es disputa a Mèxic. Álvarez té una trajectòria brillant: va ser 
segon al Campionat d’Europa Júnior el 2013 i tercer el 2014, i 
aquest any ha estat segon al Campionat de Barcelona sènior, i 
tercer als Campionats de Catalunya i Espanya sèniors.

Festival de patinatge artístic

El FC Masquefa aposta 
per la formació integral 
dels nens i joves com a 
esportistes i persones

El Futbol Club Masquefa ha donat el tret de sortida a 
la nova temporada introduint alguns canvis en el seu 
organigrama. En concret, ha incorporat un responsable de 
metodologia, el qual ajudarà a millorar la tècnica i la tàctica 
dels esportistes, i també un coordinador de futbol 7, per 
facilitar el màxim d’eines de treball als més petits.
El	club	té	com	a	finalitat	principal	la	formació	integral	dels	
nens i joves, educant-los com a esportistes (ensenyant-los 
l’esport del futbol, sense grans pretensions competitives) 
i, sobretot, com a persones, inculcant-los valors i principis 
com l’esforç, la tenacitat, l’esperit de superació, el treball en 
equip, l’esportivitat, el respecte i el companyerisme. Aquesta 
tasca la realitza aplicant diversos processos metodològics i 
educatius.	En	definitiva,	es	 tracta	de	vetllar	per	 l’educació	
dels nens i joves tant en els aspectes tècnics i físics com en 
els psicològics, humans, ètics i intel·lectuals.
El FC Masquefa treballa per emprar l’esport com a mitjà 
formatiu tant en actituds com en comportament de cara 
a la societat; promoure en els joves principis i valors que 
els permetin créixer com a persones; educar els nens en la 
pràctica esportiva mitjançant l’activitat física, i fomentar que 
els jugadors es manifestin en l’esport lleialment, deixant de 
banda el joc brusc i la violència física i verbal. Altres objectius 
són vincular les famílies en el procés de formació del nen, 
creant espais de convivència; aconseguir que els pares, els 
àrbitres,	els	aficionats	i	els	esportistes	reconeguin	els	valors	
educatius de l’esport; elevar el nivell tècnic futbolístic dels 
nens i joves, i treballar conjuntament amb el municipi en 
accions socials relacionades amb el futbol.
Aquesta temporada el FC Masquefa compta amb un total de 
15 equips de diferents categories: promeses, prebenjamins, 
benjamins, alevins masculins i femenins, infantils, cadets, 
juvenils, femení infantil cadet, sènior, i veterans.
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Tret de sortida al nou 
projecte del Club Patí 
Masquefa

El Club Patí Masquefa ha iniciat la temporada 2015-2016 amb 
un projecte renovat. L’entitat, que estrena junta directiva, té com 
a principal objectiu tenir cura de l’esport de base “per continuar 
formant bons esportistes però sobretot persones amb valors”, 
segons que expliquen el president, Joan Brossa, i el coordinador 
esportiu, Xavi Matas.
L’equip sènior torna a jugar a l’exigent Primera Nacional Catalana, 
la	màxima	categoria	a	la	qual	ha	arribat	fins	ara.	El	repte	és	repetir	
el bon paper de la campanya passada (l’equip va quedar sisè) 
per “consolidar-se en aquesta categoria i intentar arribar el més 
amunt”. Per aconseguir-ho, compta amb tres cares noves, els 
jugadors David Fabrés, Arnau Figueroa i Gerard Gibert. La plantilla 
la completen els porters Jordi Gallart i José María Garrido i els 
jugadors de pista Albert Carbó, Pau Esteller, Albert Gramunt i 
Ignacio	Garrido.	A	la	banqueta	debuta	el	tècnic	Francesc	Peñafiel.
A més del sènior, el club compta amb uns altres 8 equips federats 
-el prebenjamí iniciació, el prebenjamí, els benjamins A i B, l’aleví, 
l’infantil, el juvenil, i el júnior-, a més de l’equip escola que s’està 

formant. Tots ells es van presentar, el 12 de setembre, davant del 
nombrós públic que va omplir el poliesportiu.  Els equips federats 
van jugar partits amistosos davant dels rivals convidats: l’Hoquei 
Patins Martorell, l’Hoquei Patins Col·legi Sant Josep, la Unió 
Esportiva Hoquei Barberà i el Club Hoquei Corbera.
El moment més àlgid va ser la presentació de tots els equips, amb 
una espectacular posada en escena. La setantena de jugadors van 
anar saltant a la pista, un a un, per formar amb el seu equip i, 
posteriorment,	fer-se	la	fotografia	oficial	de	família.	Els	patinadors	
van estrenar la nova equipació, que manté els dos colors històrics 
del club (el groc i el negre) amb un disseny més modern i actual.

El Club Petanca Masquefa 
afronta la nova temporada 
amb tres equips

Els equips del Club Petanca Masquefa han estrenat la 
temporada 2015-2016 disputant els primers compromisos 
en les respectives lligues de la Federació Catalana. Aquesta 
campanya l’entitat disposa de tres equips: dos de masculins -un 
a la quarta categoria i un altre a la cinquena- i un de femení, a 
la quarta divisió de la lliga de fèmines. Tots tres han fet noves 
incorporacions per completar una bona temporada.
L’equip A (quarta categoria masculina) l’integren Sergi Altés, 
Joan Cotado, Francisco Altés, José López, Félix Merchán, Sergio 
Vázquez, José Pedro Caneda, Jordi Luna, Francisco Javier Marco, 
Francisco Pérez, Ángel Bellido, Diego Francisco Velázquez, 
Félix Plaza, Salvador Bermúdez i Joan Pau Fort. Formen quatre 
tipletes, amb tres jugadors de reserva.
L’equip B (cinquena categoria masculina) està format per 
Manuel Navarrete, Gabriel Marín, Francisco Vílchez, Andrés 
Sánchez, Alfonso del Rey, Miguel Lorenzo Juanes, Antonio 
Sagre, Pol Pérez, José Manuel Cayuela, Francisco Luna, Jonathan 

Moreno, David Salinas, Francisco Javier Alen, Liberto Frago, 
Adrián Álvarez, Marcel Gabriel Bene, Pol Marco, Raül Campaña, 
Alexandre Castells, Iván Navarrete i Juan Isidro Sánchez. Els 
jugadors es divideixen en quatre tripletes, amb alguns reserves.
L’equip de la quarta divisió de la lliga de fèmines el composen 
Clara Isabel Gudiño, Mariana Silivestru, Maria de la Paz Quijada, 
Jerónima Ramos, Maria Josefa Fernández, Juana Hernández, 
Bernardina Gutiérrez, Concepción Muñoz, Antonia Bascuñana, 
Juana Maria Bejarano, Encarnación Guirado, Maria Mercedes 
Caudet, María Ángeles Infante i Imma Rebollo, amb tres 
tripletes i les corresponents reserves.

El Club Bàsquet Masquefa ja frega el centenar de jugadors
La passió pel bàsquet continua sumant adeptes. Aquesta 
temporada	el	Club	Bàsquet	Masquefa	 té	entre	 les	 seves	files	
fins	a	95	jugadors,	enquadrats	en	8	equips:	l’equip	escola	(nens	
nascuts entre 2008 i 2010), el premini (2006-2007), el mini 
(2004-2005), l’infantil masculí (2002-2003), el cadet femení 
(2000-2001), el júnior masculí (1998-1999), i els dos equips 

sèniors: femení i masculí.
Segons que expliquen des de l’entitat, l’objectiu és “consolidar 
els equips grans en les seves respectives lligues”. 
Pel que fa als equips amb jugadors de menor edat, el repte 
és “treballar fort i millorar el seu rendiment per lluitar per les 
places d’ascens”.

ESPORTS



MASQUEFA batega     21

Ràdio Masquefa (91.6 FM) ha iniciat la nova temporada amb el 
repte de consolidar el salt quantitatiu i qualitatiu fet els darrers 
anys, gràcies a l’adhesió a La Xarxa –que aporta a la graella molts 
programes produïts per algunes de les 200 emissores que en 
formen part- i també als esforços de la vintena de col·laboradors 
que fan possibles els espais de producció pròpia. Així ho va 
explicar el director de l’emissora municipal, Dario Muhi, en la 
presentació que es va fer al setembre.
A més d’oferir una programació àmplia, variada i de qualitat, 
l’adhesió a La Xarxa també fa que les coses que passen a 
Masquefa se sentin arreu de Catalunya, ja que Ràdio Masquefa 
aporta notícies i reportatges locals a l’espai La Tarda. 
D’altra banda, el treball dels col·laboradors es tradueix en 9 
programes fets a casa, amb ‘L’Autobús’ al capdavant, un espai 
que, amb dues hores diàries, vol ser el gran referent informatiu 
local. Altres programes de producció pròpia són els espais 
musicals Sangre y Perfume, Bona nit senyor monstre, i 100% 
Reggae. També Puño y Gas, que ens apropa el món de les motos 
GP. A més, els continguts informatius es complementen amb 
l’Entrevista, l’informatiu setmanal i les retransmissions dels Plens.

La ràdio també ajudarà a promocionar el comerç local amb el 
concurs ‘La Peixera’, un altre espai de producció pròpia amb 
preguntes culturals i sobre Masquefa. A més, tornarà a organitzar 
el	 Ràdio	 Masquefa	 Fashion	 Day,	 la	 desfilada	 de	 moda	 dels	
comerços	amb	fins	benèfics.	
Aquesta	 temporada,	 l’emissora	es	 connectarà	 a	 la	 fibra	òptica	
per millorar la qualitat del servei, emetrà en directe des de 
l’exterior els grans esdeveniments, i ampliarà el senyal per 
garantir la cobertura a tot el terme.

Nou espai sobre salut
L’emissora també ha estrenat un espai sobre salut gràcies a la 
col·laboració del Centre d’Atenció Primària (CAP) de Masquefa. 
En el primer programa la infermera Vega Cámara va parlar de la 
grip i les vacunes. En el segon, la també infermera Judith Salernou 
va tractar el tema de la vacunació infantil. El tercer programa 
s’emetrà el 6 de novembre, a les 10.35h, i girarà entorn a la 
mort i el procés de dol. Anirà a càrrec de Montse Bové, cap 
d’Infermeria. 
Hi haurà més programes al llarg de la temporada.

LA NOVA GRAELLA DE RÀDIO MASQUFA
GRAELLA PROGRAMACIÓ RÀDIO MASQUEFA 91.6 FM

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

00:00-04:00
Música

04:00-06:00

07:00-08:00
Notícies en Xarxa. Edició Matí.

Llargs i Curts 

08:00-09:00
La Dansa  
Catalana 

09:00-10:00
I com estàs de 

Salut? PUÑO Y GAS Valors a l’Alça Via Verda Estira la Llengua A Les Portes de Troia

10:00-10:30 Fem Salut Famílies i Escola L’ENTREVISTA Antena Local Sendes

Música
10:30-12:30 L’AUTOBÚS

Música/*Ple  
Municipal

12:30-13:00 91.6 NOTÍCIES La Migdiada 
d’Orió 91.6 NOTÍCIES Tertúlia en 

Acústic

13:00-14:00 Esports en Xarxa Som Terra

14:00-15:00 Notícies en Xarxa. Edició Migdia.

15:00-16:00 L’Espiadimonis Tal dit, Tal Fet Peluts Deixa’m  
Tastar Fent Via

Música 
16:00-17:00

LA TARDA17:00-18:00 91.6 NOTÍCIES 91.6 NOTÍCIES

18:00-19:00 Pagesos de Ciutat Música

19:00-20:00 Notícies en Xarxa. Edició Vespre. LA PEIXERA/
Ple*

Notícies en Xar-
xa. Edició Vespre

Més Content que 
un Gínjol Carta de Clàssics

20:00-20:30 91.6 NOTÍCIES

20:30-21:00 L’Hora del Conte

21:00-22:00 BONA NIT,  
SENYOR MONSTRE

L’Altra Cara de 
la Lluna L’Internauta Despertem  

Mirades Estrenes Sons a Cau 
d’Orella Sound System

22:00-23:00 Chelsea Hotel
Un toc de Rock 100% REGGAE SANGRE Y PERFUME

Jazz FM
Cocodril Club

23:00-24:00 Ruta 66
Moments 
d’Òpera

COMUNICACIÓ
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

Les mènsules de Sant Pere i la Santa Creu
Les mènsules situades a l’absis de 
l’església de Sant Pere i la Santa Creu 
de Masquefa (segle XII) representen 
un cas singular en l’art romànic català. 
El conjunt presenta 16 permòdols 
esculturals d’estil llombard esculpits 
a les darreries de la dotzena centúria. 
La presència d’aquests elements 
decoratius, tot i que de trets arcaïtzants 
i toscos, és quelcom remarcable en una 
església amb poca repercussió com és 
la de Sant Pere i la Santa Creu. Encara 
que és tasca impossible desxifrar la 
lectura que en feia l’home medieval 
en observar els permòdols, hom pot 
aventurar-se a una lectura aproximada 
del seu simbolisme establint 
paral·lelismes en conjunts escultòrics 
similars i fent ús dels bestiaris medievals, 
com n’és exemple el bestiari català 
titulat Naturals condicions de vàrios 
animals aplicades per comparacions als 
hòmens pecadors per exemples útils a la 

predicació (s. XIV). Les imatges de les 
mènsules prenien un sentit moralitzant 
i	 servien	 per	 transmetre	 al	 fidel	 les	
Sagrades Escriptures, una prèdica que 
en el moment de la construcció del 
temple la major part de la població 
només podia conèixer per mitjà dels 
sermons clericals i l’observació d’obres 
d’art de caràcter religiós. 
Així, llegint els permòdols de l’absis 
de sud a nord, hom observa com hi 
ha representacions animals, humanes i 
simbòliques que contenen el dualisme 
del bé i el mal. Tot i que la tercera i la 
setzena mènsula no s’han conservat, i la 
novena és de difícil interpretació, la resta 
es troben en bon estat de conservació. 
La primera mènsula, un boc, i l’onzena, 
un lleó, són representacions de Jesucrist. 
La desena, un cavall, i la catorzena, un 
bou,	 són	 símbols	 del	 fidel	 cristià,	 i	 la	
cinquena, la serp, és relacionada amb 
el diable. La segona i la quarta mostren 

un	home	ensenyant	la	seva	nuesa,	figura	
associada a la luxúria, però la sisena és 
la	 coneguda	 figura	 de	 l’orant,	 el	 fidel	
que s’aproxima per mitjà de l’oració a 
Déu. La setena representa sis elements 
geomètrics verticals, possiblement 
relacionats amb el creixement espiritual; 
la vuitena és l’escala de Jacob i l’ascensió 
al Regne de Déu; la dotzena, una maça, 
és imatge del poder; la tretzena, una 
petxina, és associada al pelegrinatge. 
Per últim, el permòdol número quinze 
representa un home en posició 
horitzontal que copsa el missatge de la 
mort física del cos. 

Andrea Velázquez Roche
Per a més informació:
https://barcelona.academia.edu/andreavela-
zquez
BELLÉS, Xavier. Els bestiaris medievals: llibres 
d’animals i de símbols. Col. Episodis de la 
història, 340-341. Barcelona: Rafael Dalmau, 
Editor, 2004.
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Arranquem un nou curs escolar, i amb 
aquest, arranquen també les activitats 
al Casal de Joves. Per a aquest últim 
trimestre de l’any us hem preparat un 
munt de propostes i tallers. Prepareu-vos 
perquè aquests mesos el Casal de Joves 
us porta una oferta lúdica, formativa i 
preventiva que no us podeu perdre.
Tornen els clàssics com el taller de 
customització de gorres, el concert 
‘Música contra la SIDA’  i el taller de 
panellets. I acabem d’arrodonir-ho 
amb algunes novetats com els tallers 
de trapezi i de decoració ar tesana de 
galetes. Per gaudir d’aquestes i la resta 
de propostes, totes gratuïtes, només cal 
ser major de 12 anys i tenir el carnet 
del Casal. Veniu a veure’ns i us els farem 
totalment gratis.
A part d’aquesta programació 
d’activitats, el Casal de Joves obre cada 
setmana, de dimarts a dissabte, per 
oferir-vos diversos serveis. Disposem 
d’un parell de futbolins, un billar i jocs 
de taula. Hi trobaràs diverses sales per 
estudiar, fer treballs en grup, ballar ...  
I també un espai d’autoconsulta, amb 
connexió a Internet, on podeu buscar 
informació, fer deures o treballs de 
l’insti o la uni, cercar feina o preparar 
el currículum.
Per a qualsevol dubte veniu al Casal 
de Joves (al recinte de La Fàbrica 
Rogelio Rojo) i pregunteu pel 
David, el dinamitzador de l’espai.  
Ell us informarà de tot. També 
podeu escriure’ns a rojo.jove@
masquefa.cat o al nostre Facebook  
(www.facebook.com/rojo.jove)

EL CASAL DE JOVES 
ENCETA UN NOU CURS ... 
CARREGAT D’ACTIVITATS
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NOM: Aula Musical l’Alzinar-Cal Tenas (AMACAT)
ANY DE CREACIÓ: 2015
CATEGORIA: Educació
ACTIVITAT: L’Aula Musical l’Alzinar-Cal Tenas és una 
associació sense ànim de lucre que promou els estudis 
musicals
adreça: La Torre de Cal Tenas (Plaça Josep Maria Vila s/n)
tel.: 93 131 83 11
e-mail: amacat.masquefa@gmail.com

L’Aula Musical l’Alzinar-Cal Tenas (AMACAT) és una associació sense ànim de lucre que promou els estudis 
musicals.	Gestiona	L’Aula	de	Música	de	Masquefa,	un	centre	d’estudis	musicals	ampli	i	diversificat,	on	tenen	
cabuda la majoria d’estils musicals actuals, com són la música clàssica, la música moderna i la música tradicional 
amb totes les seves variants.
De recent creació, l’AMACAT és un projecte que endinsa les seves arrels cinc anys enrere, en el si de la 
Societat Recreativa i Cultural l’Alzinar, amb el nom d’Aula Musical l’Alzinar. Des d’aleshores, i passant per 
diferents fases de creixement, el projecte ha comptat amb músics professionals de llarg recorregut, tant 
al	món	docent	com	en	el	vessant	interpretatiu,	que	actuen	arreu	del	territori	català,	espanyol	i	fins	i	tot	a	
l’estranger. Tot just fa uns mesos, aquest col·lectiu, que actualment és de 9 professors, va decidir fer un pas 
endavant i va constituir, amb l’ajut i dedicació de tres mares del centre, el que avui coneixem com a AMACAT. 
La junta la formen Elisabet Parera (presidenta), Rosa Maria Ruz (tresorera) i Susanna Campillo (secretària). 
Des	d’aquest	 setembre,	 l’AMACAT	gestiona	 l’activitat	de	 la	nova	Aula	de	Música	de	 l’edifici	de	 la	Torre	
de	Cal	Tenas	que		l’Ajuntament	va	posar	en	marxa	a	final	de	2014.	Després	de	cinc	anys	de	creixement	
sostingut, amb una quarantena d’alumnes el curs 2014-2015, va assolir aquest juny la xifra de 57 estudiants. 
A	l’inici	d’aquest	curs	2015-2016	el	nombre	d’alumnes	 ja	ha	arribat	fins	als	77,	amb	bones	perspectives	
de creixement immediat. Aquest increment engrosseix substancialment els cursos més baixos (3-7 anys), 
que	són	la	pedrera	del	centre.	L’arribada	de	nous	alumnes	també	ha	permès	obrir	fins	a	12	nivells	musicals	
diferents: 8 d’infantils, 2 de joves o adolescents i 2 d’adults.
A l’Aula de Música de Masquefa el professorat de l’AMACAT imparteix diverses matèries i nivells adaptats 
a les edats i necessitats dels usuaris: sensibilització 1-2-3 (alumnes de 3 a 5 anys), iniciació 1-2 (6-7 anys), 
bàsic 1-2-3-4 (8-11 anys), ampliació 12-18 anys, i ampliació més de 18 anys. Aquest curs ofereix classes 
individuals d’instruments com ara baix elèctric, guitarra espanyola, guitarra elèctrica, piano modern i clàssic, 
bateria,	flauta,	saxo,	clarinet	i	cant,	a	més	de	classes	col·lectives	de	conjunts	instrumentals	variats	(formats	per	
diferents instruments) i de coral gospel.
L’AMACAT també vol incidir directament en la societat del nostre municipi, i és per això que, a banda del 
vessant docent, duu a terme múltiples activitats i concerts a Masquefa per promocionar i difondre la música 
i perquè aquesta estigui sempre present a la vila.

Aula Musical l’Alzinar-Cal Tenas: estudis de 
música per a totes les edats 

“L’AMACAT gestiona l’activitat de l’Aula de Música de la Torre de Cal 
Tenas amb un equip de músics professionals amb gran reconeixement 

en el món docent i interpretatiu”


