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L'AjuntAment cobrirà LA pistA 
deL futur pAveLLó  

Les obres s'iniciaran el proper mes d'agost i dotaran 
Masquefa d'una pista poliesportiva coberta en la qual 
els equips podran realitzar-hi els entrenaments.    

El passat 6 de juny la Junta de Govern va aprovar ini-
cialment el projecte relatiu a la fase 1 del nou pavelló 
poliesportiu municipal, consistent en la instal·lació de 
tota la coberta de l'equipament. El cost d'aquests tre-
balls és de 458.588,68€ i està previst que comencin al 
llarg del mes d'agost. L'Ajuntament posa en marxa el 
projecte amb la intenció que els diversos equips i clubs 
esportius disposin d'un espai més per a efectuar-hi els 
entrenaments abans d'acabar l'any. L'actuació també 
preveu col·locar un enllumenat adequat que permeti 
l'ús de la pista en horaris sense llum solar.

Enrique Gómez, regidor d'Obres i Esports, comenta 
que "Masquefa necessita un segon pavelló en plenes 
condicions per acollir els diferents esports de la vila i 
aquestes obres són la primera fase per gaudir del pa-
velló que tots volem". 
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miLLor comunicAció i mAjor 
pArticipAció per estAr més A 
prop

Benvolguts masquefins,

Una de les prioritats de l'actual govern municipal és 
donar un salt qualitatiu en termes de transparència 
i comunicació pel que fa a la nostra gestió al capda-
vant de l'Ajuntament. La finalitat que aquest equip 
de govern persegueix és oferir als masquefins infor-
mació puntual i rigorosa tant dels esdeveniments 
més importants que es produeixen a la nostra vila, 
com dels projectes que s'impulsen i els serveis que 
es presten des de les diferents àrees de l'Ajunta-
ment. En aquest sentit, recentment, hem posat en 
marxa la pàgina oficial de l'Ajuntament de Masque-
fa a la xarxa social Facebook, aquest nou canal de 
comunicació facilitarà encara més l'accés a totes 
les informacions i permetrà la interacció amb els ve-
ïns de la població. 

Sense que el dia a dia sigui un impediment per pen-
sar en la Masquefa del futur, durant els darrers me-
sos s'han dut a terme les sessions de participació 
ciutadana per dibuixar, entre tots, la vila dels pro-
pers anys. Aquest projecte, el Masquefa es mou, ha 
permès escoltar, debatre i establir les línies d'acció 
per al disseny d'una Masquefa sostenible i equili-
brada i que garanteixi la construcció d'una comuni-
tat amb identitat i actitud participativa.

Finalment, desitjar-vos que gaudiu d'una de les ci-
tes més destacades del calendari masquefí. Espe-
rem que la Festa Major de Santa Magdalena vagi 
acompanyada de felicitat, diversió i alegria i tots hi 
trobem el nostre espai.

Molt bona Festa Major i bon estiu!!

XAvier boquete · Alcalde de Masquefa fem prevenció: 
LA càries dentAL

La càries és una infecció de la dent produïda 
per microbis presents a la boca (el principal 
l’Streptococcus mutans). S’origina a l'hora 
d'ingerir sucres presents als caramels, be-
gudes refrescants, sucs amb sucres afegits, 
etc. Aquests sucres queden a la boca i són 
metabolitzats per la placa bacteriana. Deri-
vat d’aquest procés, es generen uns àcids 
que produeixen una reducció del ph intra-
oral que ataca l’estructura de l’esmalt, pro-
vocant una desmineralització. La principal 
causa és la manca d'una higiene correcta.

Higiene dental  
(mínim dues vegades al dia):

j Fins al primer any de vida, higiene 
amb gasa humida.

j De 2 a 6 anys: pasta dental fluorada 
amb 100-1450 ppm fluor (tamany 
d’un pèsol)

j A partir dels 6 anys: pasta dental 
fluorada amb 1450 ppm fluor

j Supervisió del respatllat per part 
d’un adult en la població infantil.

Higiene dental  
(mínim dues vegades al dia):

j Dieta equilibrada amb fruita i vege-
tals, reduint els sucres i la brioixeria.
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Sara Acón Due
CAP Masquefa ABS Martorell Rural

què cAL fer  
per prevenir:
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Una de les prioritats més importants de l'Ajuntament de cara al present mandat 
és contribuir a crear oportunitats laborals al municipi i dotar les persones en si-
tuació d'atur de recursos i eines que els permetin accedir al mercat de treball. En 
aquest sentit, la Regidoria de Promoció Econòmica, conjuntament amb altres de-
partaments, treballa de forma continuada per a la posada en marxa d'actuacions 
que ajudin a dinamitzar l'economia de Masquefa i facilitar la creació d'ocupació, així 
com en l'habilitació d'espais i recursos de suport i creixement professional per als 
joves i les persones aturades. Aquesta secció vol ser un recull de les darreres actua-
cions realitzades en el marc d'aquesta aposta estratègica pel foment de l'ocupació.

ActuAcions 
de foment  
de L'ocupAció

1 eL sector industriAL de cAn bonAstre AcoLLirà  
unA empresA LogísticA

LA integrAció pAisAtgísticA i LA curA de L’entorn serAn dues de Les 
cArActerístiques deL nou sector.

Espai qualificat d’EquipamEnts  
i aparcamEnt amb sErvEis

Grup loGístic carrEras, EmprEsa 
intErnacional amb més dE 1000 
trEballadors En plantilla

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central va aprovar definitivament el Pla parcial de 
Can Bonastre el divendres 3 de juny. La llum verda al 
Pla permetrà desenvolupar aquesta àrea, que tindrà 
un espai qualificat d’equipaments i acollirà un apar-
cament amb serveis per a transportistes. A més, està 
previst que el nou sector s’integri al paisatge adap-
tant-ne la urbanització a la seva morfologia natural 
i, alhora, donant un tractament natural als talussos 
que es puguin generar. Igualment, s’ordenaran les vo-
res per delimitar clarament la frontera amb els sòls 
no urbanitzables i es vetllarà per la preservació del 
Turó del Cairot i el torrent de la font del Maset.

La superfície del sector industrial té 174.771 m2 
i, si no hi ha cap contratemps, s’hi instal·larà una 
única activitat logística propietat del Grup Logístic 
Carreras. Aquesta companyia té en plantilla 1.297 
treballadors, una estructura comercial i operativa 
present a tota Espanya i a la Unió Europea, i ofereix 
serveis d’emmagatzematge i distribució de merca-
deries, operant amb una tecnologia molt avançada 
que requereix d’instal·lacions de grans dimensions. 
Enrique Gómez, regidor d’Urbanisme, ha constatat 
que “la implantació d’aquesta empresa a Masquefa 
i el desenvolupament d’aquest sector ajudaran a 
reforçar l’estructura productiva i l’activitat econò-
mica del municipi.”

Can Bonastre se situa a Masquefa, al límit 
amb el terme municipal de Piera, i és de fà-
cil accés. L’àmbit limita pel sud-est amb la 
urbanització del Maset i a ponent, ja dins 
del terme de Piera, amb el sector urbanitza-
ble de Can Cairot, on s’emplacen unes ins-
tal·lacions de l’empresa Prefabricats Pujol. 
Can Bonastre és l’únic sector industrial pre-
vist al planejament vigent de Masquefa que 
encara no s’havia desenvolupat i, per tant, 
l’únic emplaçament possible per acollir no-
ves activitats.
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2 L’AjuntAment contrActA  
11 persones en situAció 
d’Atur durAnt sis mesos

Les contrActAcions s’emmArquen 
en L’AjudA econòmicA de 92.834,36€ 
que LA diputAció de bArceLonA vA 
concedir, eL pAssAt mes de mArç, 
A mAsquefA per A LA promoció de 
L’ocupAció LocAL.

En el marc del Programa complementari de foment de 
l’Ocupació Local i de suport a la Integració Social, im-
pulsat per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Masquefa va obtenir un recurs econòmic que ha des-
tinat a la contractació d’onze persones durant un perí-
ode de sis mesos. Concretament, aquest Pla d’Ocupa-
ció Local que va iniciar-se el passat mes de maig ha 
suposat la contractació de 3 oficials de 2ª de paleta, 1 
oficial de 2ª d’electricista, 2 operaris peons de paleta, 3 
operaris de manteniment i 2 agents cívics. La selecció 
del personal es va dur a terme durant els mesos d’abril 
i maig en base a criteris d’experiència, la situació soci-
oeconòmica del candidat, l’adequació al lloc de treball 
segons el CV i, finalment, després d’una entrevista rea-
litzada per part d’un tribunal constituït a tal fi.

l’ajuntamEnt sEGuirà trEballant pEr rEduir 
El pErcEntatGE d’aturats dE masquEfa

Les tasques específiques que els beneficiaris del pla 
d’ocupació han de desenvolupar durant aquests me-
sos són l’arranjament de voreres per a la supressió de 
barreres arquitectòniques, el suport a la brigada mu-
nicipal, la realització d’una campanya de foment del 
civisme i la vigilància de la piscina. Elena Fernández, 
regidora d’Administració, creu que “és una molt bona 
notícia haver aconseguit aquests diners per desti-
nar-los a donar feina a onze persones de la vila.  Se-
guirem lluitant per reduir el percentatge d’aturats de 
Masquefa i contribuir en la recuperació econòmica 
del poble”.

3 concLou Amb èXit LA 
tercerA edició deLs 
progrAmes conneXions  
i tAstet d’oficis

un Any més, vuit ALumnes 
hAn tingut L’oportunitAt de 
compLementAr LA formAció 
AcAdèmicA A Les AuLes Amb ALgunes 
hores de trebALL en centres i 
empreses deL municipi.

El dilluns 20 de juny va tenir lloc l’acte de cloenda dels 
programes Connexions i Tastet d’Oficis, els dos projec-
tes de diversificació curricular que l’Ajuntament i l’Ins-
titut duen a terme anualment amb l’objectiu d’oferir a 
alguns alumnes l’oportunitat de tenir una primera presa 
de contacte amb el món laboral. L’acte va consistir en el 
lliurament de diplomes als alumnes participants, que 
durant tot el curs escolar han compaginat la formació 
acadèmica que reben a l’aula amb unes hores de treball 
a la setmana en diversos centres i empreses col·labora-
dores. Així mateix, l’acte va servir a tall de reconeixement 
de les empreses, serveis i centres educatius del muni-
cipi que han acollit alumnes en el marc dels programes 
d’enguany. 

Es busquEn nous comErços i EmprEsEs 
col·laboradorEs

El llistat de comerços i empreses del municipi que 
han col·laborat en els programes és ampli i, gràcies a 
la predisposició de tot el teixit econòmic masquefí, els 
alumnes participants han tingut l’oportunitat de conèi-
xer sectors productius i comercials tan diversos com la 
perruqueria, l’agricultura, l’educació, la veterinària, els 
treballs a la via pública, etc. Des de l’Ajuntament es fa 
una crida a totes les empreses i comerços del poble a 
sumar-se a aquests dos projectes, tot garantint-ne així 
la continuïtat. Les empreses i centres interessats poden 
trucar al 93 772 50 30 (Educació) o escriure un mail a  
educacio@masquefa.net.
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4 nous recursos tic per AL projecte  
d’AprenentAtge, formAció i inserció LAborAL

LA fundAció cAtALAnA de L’espLAi hA LLiurAt AL ctc dues tAuLetes 
per tAL de contribuir A unA formAció més compLetA deLs joves Amb 
especiALs dificuLtAts que formen pArt deL projecte AprenentAtge, 
formAció i inserció LAborAL. 

sErvEis i rEcursos pEr ajudar a 
accEdir al mErcat laboral Els jovEs 
amb EspEcials dificultats

duEs novEs taulEtEs pEr sEGuir 
utilitzant lEs tic fora dE lEs aulEs

L’Ajuntament de Masquefa té entre les seves 
prioritats la prestació de serveis i recursos 
que ajudin els joves i les persones en situació 
d’atur o amb dificultats a accedir al mercat la-
boral. És per això que des del CTC s’ha apostat 
des del primer dia per oferir eines i recursos 
informàtics aptes per a persones amb especi-
als dificultats que acostin aquest col·lectiu a 
les noves tecnologies i els obrin noves portes 
i finestres d’accés al món professional. Dins 
el marc d’aquest treball, el CTC duu a terme, 
conjuntament amb la Regidoria d’Educació, la 
Fundació Privada Jaume Balmes i la Fundació 
Privada Àuria, un projecte d’aprenentatge, for-
mació i inserció laboral per a joves amb especi-
als dificultats. Un dels objectius del programa 
és ajudar aquestes persones, d’edats compre-
ses entre 16 i 25 anys, a adquirir competències 
en matèria de TIC, tot cercant dotar-los de més 
eines i aptituds de cara al món laboral. Aquest 
és un projecte emmarcat dins el programa de 
Garantia Juvenil impulsat per la Generalitat de 
Catalunya.

En la línia de seguir complementant i enriquint 
aquest programa, l’equip del CTC va demanar 
suport a la Fundació Catalana de l’Esplai en el 
marc del projecte Red Conecta per tal de poder 
disposar de nou material i equipament. Con-
cretament es va manifestar la necessitat de 
poder disposar de dues tauletes, que van ser 
lliurades en mà el passat 2 de juny per repre-
sentants de la Fundació Catalana de l’Esplai. 
Amb l’adquisició d’aquestes dues tauletes, el 
CTC espera poder potenciar la formació que es 
dóna als joves del programa. En paraules del 
propi regidor de Tecnologies de la Informació 
i Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Carles 
Mernissi, l’equip del CTC veu en la portabilitat 
de les tauletes la manera de “seguir utilitzant 
les noves tecnologies fora de les aules” i de 
“mantenir els joves permanentment en con-
tacte amb les TIC, fins i tot en les activitats 
que  es facin fora del centre, molt necessàri-
es també per a la formació integral d’aques-
tes persones”.   

Des de l’Ajuntament de Masquefa es dóna les gràcies al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad i a l’empresa Microsoft, que, com a finançadors del projecte Red Conecta de la Fundació 
Esplai, han fet possible l’adquisició de les dues tauletes. 

5 Acte de cLoendA deLs progrAmes de 
formAció i inserció per A joves

L’Acte vA servir per posAr en vALor L’esforç 
reALitzAt peLs ALumnes durAnt eL curs 
i per donAr Les gràcies A Les empreses 
coL·LAborAdores que fAn possibLe Aquests 
progrAmes.

cursos pfi-ptt anoia sud 2015-16

Piera va ser, un any més, l’escenari escollit per a la celebració de la clo-
enda dels cursos PFI-PTT Anoia Sud 2015-2016, un acte que vol ser el 
merescut reconeixement a tots els estaments que organitzen aques-
ta formació en el nostre territori, així com als alumnes i el professorat 
participants. El Programa de Formació i Inserció (PFI) - Pla de Transició 
al Treball (PTT) Anoia Sud s’adreça a joves d’entre 16 i 21 anys que han 
acabat l’ESO i no han obtingut la titulació corresponent. L’objectiu prin-
cipal del PFI és proporcionar als joves la formació bàsica i professional 
que els permeti reincorporar-se al sistema educatiu, mitjançant els ci-
cles formatius de grau mig, o bé obtenir el GESO (Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria). Durant el curs 2015-16, els alumnes de l’Anoia 
Sud han pogut triar entre dos perfils formatius diferents: auxiliar d’ofici-
na i serveis administratius generals i vivers i jardins.

ExpEriència formativa a nivEll profEssional i humà

L’acte de cloenda va consistir en un seguit d’intervencions de professors, 
familiars, col·laboradors i alumnes que van voler compartir la seva ex-
periència. També es va fer el reconeixement institucional a totes les em-
preses col·laboradores i es van lliurar les orles als alumnes participants. 
Tant els alumnes com els professors i els col·laboradors van destacar en 
les seves intervencions el gran aprenentatge personal que ha suposat 
aquesta experiència, no tan sols a nivell formatiu, sinó també en l’as-
pecte humà. Des de l’Ajuntament de Masquefa es felicita tots els joves 
per l’esforç realitzat al llarg del curs i es dóna les gràcies a les empreses 
i l’equip docent que han fet possible els programes d’enguany.

Motorización de puertas ·  Barandillas · Trabajos 
inoxidable · Estructuras metálicas Cerramientos 
Puertas · Rejas ·  Escaleras metálicas 
Motorización de puertas ·  Barandillas · Trabajos 
inoxidable · Estructuras metálicas · Puertas 
Cerramientos· Rejas ·  Escaleras metálicas

c/ Dídac Toldrà, 31 · 08783 MASQUEFA
serralleriajmg@hotmail.com

Tel.: 678 609 348 ·  Fax: 93 772 61 15

Jonatan Merchán

Especialistas en todo tipo de:

c/ Doctor Jover, 12 baixos
08783 Masquefa (Barcelona)

Tel. 93 506 66 57 · Mòbil 666 299 706
calcuiner@gmail.com · www.calcuiner.com

Menú de dimarts a divendres migdies
 11,80€

Pa, aigua, vi o refresc i café inclós

Dissabtes i diumenges 
carta i menú de 26,50€

tot inclòs

Menjar per emportar

Gorres 
personalitzades!

· Nen/a
· Adult

El que vulguis 
en el teu cap

NOVETAT ESTIU

PAU

SARA

Ferre
r Garcia Felicitats

EXCAVACIONS, PISCINES
I CONSTRUCCIONS

IÑAKI PEREA

c/Abrera, 3 Bústia 157 · 08783 Masquefa
Tel. 93 778 83 94 · Mòbil 610 205 798

i.perea.exca@hotmail.com

Neteja de parcel.les

Excavacions i 
Miniexcavacions

Piscines de fibra

Construccions i 
reformes en general

Excavacions i 
Miniexcavacions

Piscines de fibra
Neteja de parcel.les
Construccions i 
reformes en general
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La VoLta a Espanya pEr 
LEs maLaLtiEs rarEs fa 
una aturada a masquEfa

Marcos Bajo i Minerva González, amb-
dós amb discapacitat visual, van fer el 
divendres 17 de juny una breu aturada a 
Masquefa, on van ser rebuts per l’alcal-
de, Xavier Boquete. La visita s’emarca en 
l’original marxa solidària que els va por-
tar a recórrer tot el territori espanyol per 
donar visibilitat a la realitat de les perso-
nes afectades de malalties rares o minori-
tàries. La Plaça de l’Estació va acollir, així 
mateix, una autocaravana solidària desti-
nada a recaptar donatius o adquirir mert-
xandatge. Totes les aportacions recollides 
es destinaran a la recerca mèdica.

6 novA guiA formAtivA per A 
persones AduLtes

LA progrAmAció té reservAdes ALgu-
nes novetAts importAnts per AjustAr 
L’ofertA A Les demAndes detectAdes

Tot a punt per a l’inici del curs 2016-17 de formació per 
a persones adultes. L’Ajuntament de Masquefa segueix 
apostant per oferir als masquefins oportunitats for-
matives orientades a incrementar les seves aptituds 
i habilitats professionals, comptant un cop més amb 
el suport de les entitats i associacions de la vila. En 
aquest sentit, la programació de cursos que comença-
rà el proper mes de setembre inclou formació especí-
fica en àmbits tan diversos com empresa, Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació, accessos al sistema 
educatiu, llengües, expressió artística o esports. Com 
és habitual, està prevista una sessió pública de pre-
sentació de la nova oferta, que tindrà lloc el proper 19 
de setembre a les 10h a la sala d’actes del CTC. Tot i 
així, la guia formativa està disponible des de principis 
d’aquest mes a les dependències de l’Ajuntament (for-
mat paper) i al web www.masquefa.cat (edició digital). 

Un any més, la programació té reservades algunes no-
vetats importants, que són fruit de la voluntat de l’Ajun-
tament de continuar ajustant l’oferta formativa a les 
necessitats reals dels masquefins i a les demandes 
detectades al mercat laboral. Concretament, enguany 
s’han programat sessions formatives en matèria de 
màrqueting directe i de recepcionista i atenció al públic. 

Per tal d’assistir a la sessió informativa del 19 de se-
tembre, caldrà que les persones interessades s’ins-
criguin presencialment al CTC (Av. Catalunya, 60) o bé 
de forma online a www.ctc.masquefa.net/formació.

7 novA edició deL progrAmA 
ApropA’t A L’empresA

unA rondA d’entrevistes simuLAdes 
Amb eXperts en seLecció de 
personAL i unA trobAdA Amb 
empreses de recursos humAns, 
principALs novetAts d’enguAny.

Apropa’t a l’empresa!  és un projecte realitzat conjun-
tament pels Ajuntaments de Masquefa i Piera amb el 
suport de la Diputació de Barcelona que té per objectiu 
oferir a les persones que estan en procés de recerca de 
feina informació de primera mà que els ajudi a millo-
rar i perfeccionar les seves candidatures i currículums 
professionals. Mitjançant trobades presencials amb 
representants d’empreses, els participants d’aquest 
programa tenen l’oportunitat d’escoltar en persona 
quins perfils professionals van més buscats, quines 
són les característiques que fan una candidatura més 
elegible que una altra, quines habilitats són les pre-
ferides per part de les empreses i quines són les claus 
per tal que el nostre CV sigui atractiu.

4 trobadEs amb EmprEsEs, 1 spEEd datinG 
i tallErs dE millora dE compEtènciEs

El programa preveu un total de quatre trobades di-
rectes amb empreses, una d’elles de caràcter multi-
sectorial -amb 8 empreses dels sectors més punters 
i emergents de la comarca-, dues d’específiques amb 
representants dels dos sectors que estan demostrant 
un major dinamisme -logística i informàtica- i una 
d’inicial de perfeccionament i millora del propi CV amb 
empreses de recursos humans. A més, i com a nove-
tat d’enguany, els participants tindran l’oportunitat 
de realitzar un speed dating, una ronda d’entrevistes 
professionals simulades amb experts en selecció de 
recursos humans que serviran a mode d’entrenament 
i perfeccionament de les habilitats d’auto-promoció. 
Tot això sense oblidar els tallers de millora de compe-
tències que les persones interessades podran triar en 
funció de les seves necessitats. 

Més informació al CTC i a la Guia d’oferta formativa per 
a persones adultes.

5è stAge de 
pretemporAdA 
deL cLub 
bàsquet 
mAsquefA

L’EmprEsa quE gEstiona LEs 
piscinEs dóna fEina a trEs 
pErsonEs dEL sErVEi d’ocupació 
LocaL

L’inici de la temporada d’estiu ha permès a l’empresa 
encarregada de la gestió de les dues piscines del mu-
nicipi la contractació de tres persones del Servei 
d’Ocupació de l’Ajuntament, que des de l’obertura de 
portes estan portant la gestió de les taquilles, l’aten-
ció de la gent i la informació als banyistes.

La fLama dEL canigó, noVamEnt protagonista 
dE La nit dE sant Joan a masquEfa

 Un any més, el Club Excursionista Anoia va fer possible que la Flama arribés 
puntual a Masquefa l’endemà de la seva encesa al cim del Canigó. Passant 
primer per La Beguda Alta, va arribar a Masquefa, amb tots els honors, pels 
volts de les 7 de la tarda. Tot seguit, va tenir lloc la tradicional encesa del pebe-
ter i la lectura del Missatge de la Flama 2016, a càrrec del president del Club 
Excursionista i l’alcalde de la vila, Xavier Boquete. I com és tradició, poste-
riorment es va compartir el Foc amb tots els representants i organitzadors de 
fogueres als diferents barris de Masquefa.

Es posa En marxa EL pLa 
d’informació i VigiLància 
contra incEndis forEstaLs

En el marc de la campanya de vigilància i in-
formació contra incendis forestals que des-
plega cada any la Diputació de Barcelona, 
Masquefa disposa d’una unitat compartida 
amb Hostalets de Pierola que realitza accions 
informatives, dissuasòries i d’anticipació, di-
rigides a evitar l’inici dels incendis forestals. 
En concret, el dispositiu d’aquest Pla d’Infor-
mació i Vigilància compta amb uns efectius 
per a tota la comarca de l’Anoia de 26 perso-
nes i onze vehicles, encarregats de realitzar 
les diverses rutes de vigilància. La campanya 
d’aquest any durarà fins a l’1 de setembre.

quAn?
Del 29 d'agost al 9 
de setembre de 9h 
a les 14h tindrà lloc 
la cinquena edició 
d'aquest Stage 
organitzat pel Club 
Bàsquet Masquefa.

què?
Per mitjà de 
jocs i tallers es 
practicarà la 
tècnica del bàsquet. 
L'organització ha 
previst diferents 
activitats per 
aprendre i divertir-se 
al mateix temps!

inscripcions  
Les inscripcions es poden fer 
per correu electrònic a  
clubasquetmasquefa@gmail.com

I també al facebokk del club 
www.facebook.com/CBMasquefa

Les places són limitades.

preus 
Una setmana: 45€ nen 
(40€ el germà)

Totes dues setmanes: 
75€ nen (65€ el germà)
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mAsquefA demAnA suport A LA diputAció 
de bArceLonA per impuLsAr eLs Actius 
turístics de LA viLA

l’ajuntamEnt 
prEtén potEnciar El 
turismE pEr atraurE 
més visitants i així 
afavorir El comErç 
local

rEpàs als actius 
turístics dE 
masquEfa

visita institucional 
al crarc

bons auGuris dE 
cara al futur

Una de les principals 
línies d’actuació del go-
vern municipal en el pre-
sent mandat és donar un 
nou impuls a la promo-
ció turística del munici-
pi. En el marc d’aquest 
eix de treball i per tal de 
conèixer els actius turís-
tics i culturals de la vila, 
el passat 16 de juny els 
diputats delegat i adjunt 
de Turisme de la Diputa-
ció de Barcelona, Miquel 
Forns i Pere Regull, van 
visitar Masquefa.

Al voltant d’una taula, els 
diputats, l’alcalde Xavier 
Boquete, els regidors 
Enrique Gómez i Carles 
Mernissi i les tècniques 
de Cultura i Promoció 
Econòmica de l’Ajunta-
ment van desgranar i 
analitzar aquells aspec-
tes locals de caire festiu, 
cultural i econòmic que 
són motors d’atracció 
turística. En aquesta lí-
nia, des de l’Ajuntament 
es va posar en valor la 
ubicació del municipi, 
que gaudeix del paisat-
ge de la muntanya de 
Montserrat de fons, l’ac-
tivitat del comerç local 
i la seva tradició d’obrir 
en diumenge, i algunes 
de les nostres festes po-
pulars.

No obstant, l’alcalde va 
explicar als màxims re-
presentants de l’àrea 
de Turisme de la Dipu-
tació que l’element més 
destacat i actiu turístic 
central és el Centre de 
Recuperació d’Amfibis 
i Rèptils de Catalunya 
(CRARC), un equipament 
que guarda una gran 
singularitat ja que és 
l’únic centre de recupe-
ració de fauna salvatge 
de tot l’Estat especialit-
zat en amfibis i rèptils. 
De fet, un cop acabada 
la sessió de treball es va 
convidar els diputats a 
conèixer de primera mà 
el CRARC a través d’una 
visita guiada a càrrec 
d’un dels seus respon-
sables, en Quim.

Al final de la jornada, la 
valoració feta pels pro-
pis diputats va ser molt 
positiva i van manifestar 
que “Masquefa gaudeix 
d’arguments suficients 
per potenciar en els 
propers anys la seva 
vessant més turística, 
i des de la Diputació 
de Barcelona hi inten-
tarem contribuir de la 
millor forma”. Al mateix 
temps, l’alcalde Xavier 
Boquete, explicava que 
“és important que dedi-
quem esforços al turis-
me ja que és, en el fons, 
una bona manera d’aju-
dar a consolidar i fer 
créixer el nostre comerç 
local”.       

concLou eL procés pArticipAtiu 
mAsquefA es mou

Les AportAcions recoLLides s’emmArquen 
en LA voLuntAt de L’AjuntAment 
d’eLAborAr un pLA estrAtègic de futur 
per A mAsquefA pLenAment incLusiu i 
representAtiu de totes Les sensibiLitAts 
deL municipi.

Una vintena de persones es van aplegar el 8 de juny a la sala 
d’actes del Centre Tecnològic i Comunitari (CTC) per tal d’assis-
tir a la presentació pública de resultats del procés Masquefa 
es Mou, projecte participatiu impulsat des de l’Ajuntament de 
Masquefa per tal de debatre conjuntament amb ciutadania, 
entitats i agents socials masquefins sobre el futur de la vila. 
Representants de l’empresa consultora que ha dinamitzat els 
tallers participatius van presentar als assistents les princi-
pals conclusions extretes al llarg del procés en relació als tres 
àmbits que han estat objecte d’anàlisi: ‘Teixit social i promoció 
del municipi’, ‘Elements estructurals del municipi’ i ‘Activitat i 
desenvolupament econòmic’. Van assistir a la trobada, així ma-
teix, l’alcalde del municipi, Xavier Boquete, i el regidor de Pro-
moció Econòmica, Carles Mernissi.

4 sEssions participativEs pEr dibuixar  
la masquEfa dEl futur

 El procés Masquefa es Mou, que ha constat de 4 sessions par-
ticipatives celebrades durant el mes de febrer, s’emmarca en 
la voluntat de l’Ajuntament d’elaborar un Pla Estratègic que 
defineixi i estableixi les principals directrius de desenvolupa-
ment socioeconòmic i territorial de Masquefa per als popers 
15-20 anys. En paraules del propi alcalde de la vila, Xavier Bo-
quete, el Masquefa es Mou “és només el principi d’un projec-
te de llarg abast que busca establir les bases necessàries 
per al desenvolupament sostenible, equilibrat i transversal 
de Masquefa, tot garantint que estem capacitats per afron-
tar els reptes de futur amb èxit i de forma 100% inclusiva”. 

ArrAnjAment de Les 
piscines deL municipi

L’AjuntAment hAbiLitA  
LAvAbos A LA piscinA 
municipAL i instAL·LA rAmpes 
d’Accés A LA piscinA de 
L’ALzinAr. Amb Aquestes 
obres, s’hAn posAt A 
punt dos equipAments 
fonAmentALs per A LA vidA 
LúdicA deL pobLe durAnt eLs 
mesos d’estiu.

L’Ajuntament de Masquefa segueix tre-
ballant per tal de dotar el municipi d’unes 
instal·lacions i equipaments de qualitat. 
En aquest sentit, durant les setmanes 
prèvies a l’obertura de les piscines del po-
ble la Regidoria d’Obres i Serveis, a través 
dels plans d’ocupació, va dur a terme un 
seguit de treballs orientats a posar a punt 
aquests dos equipaments tan importants 
per a la vida lúdica del poble durant els 
mesos de juliol i agost. Pel que fa a la pis-
cina municipal, les obres van consistir en 
l’habilitació d’uns lavabos a dins del re-
cinte, ja que fins ara els usuaris havien de 
fer ús dels serveis del camp de futbol. I en 
relació a la piscina de l’Alzinar, es va fer la 
substitució de les bombes d’aigua i es van 
instal·lar rampes d’accés, tot resolent els 
dèficits d’accessibilitat que presentaven 
les instal·lacions. Actualment ja hi ha més 
de 1.600 persones que s’han fet el carnet 
per accedir a les dues piscines.
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mAsquefA pArticipA en eL 
projecte euronet 50/50 mAX 
per AL foment de L’estALvi 
energètic

eL turó i font deL roure, entre 
Les escoLes europees que hAn 
pArticipAt en eL projecte

A mitjans de juny van tenir lloc els actes de cloenda 
de la participació de les dues escoles en el projecte 
de sensibilització ambiental EURONET 50/50 MAX, 
una iniciativa que serveix per conscienciar la societat 
sobre la necessitat de millorar l’eficiència energètica 
dels edificis públics. En aquest context, i coincidint 
amb la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, 
alumnes de les escoles El Turó i Font del Roure van 
desenvolupar diverses accions als seus centres de 
cara a disminuir el consum energètic i promoure hà-
bits més sostenibles.

Com a mostra de reconeixement i per tal de recollir els 
resultats en relació a l’estalvi energètic generat, els 
passats 14 i 15 de juny es van dur a terme les recepci-
ons dels equips energètics de les escoles El Turó i Font 
del Roure, en les quals hi va estar present el regidor 
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Masquefa, Enri-
que Gómez. Durant els respectius actes els alumnes 
van rebre un xec regal amb l’estalvi assolit, van ser 
entrevistats per Ràdio Masquefa i també van gravar 
algunes falques publicitàries que posteriorment van 
ser emeses a la ràdio per tal de seguir sensibilitzant 
la població.

L’AjuntAment posA en mArXA 
unA pàginA de fAcebook

eL nou perfiL s’emmArcA en 
L’ApostA de L’AjuntAment per LA 
trAnspArènciA comunicAtivA i 
L’AgiLitAt informAtivA

L’Ajuntament de Masquefa segueix treballant per tal 
de fomentar una major transparència, proximitat i 
relació directa amb la ciutadania. És per això que la 
Regidoria de Comunicacions ha creat i posat en marxa 
la pàgina oficial de facebook de l’Ajuntament, que ve 
a sumar-se i complementar les eines comunicatives 
i informatives ja existents en l’actualitat, com ara el 
web municipal, el twitter, el butlletí Masquefa Batega 
i Ràdio Masquefa. 

Amb la creació d’un compte propi de facebook, l’Ajun-
tament aprofundeix en la seva aposta per les noves 
tecnologies de la informació i les eines digitals com a 
vehicles útils i necessaris en el camí cap a un municipi 
cada dia més modern, transparent i obert. Aprofitant 
la immediatesa i versatilitat que ofereix aquesta po-
pular xarxa social, l’Ajuntament pretén dotar els mas-
quefins d’un canal comunicatiu que alhora serveixi 
com a eina de participació.

Daniel Orellana, regidor de Comunicacions, ha fet una 
crida als veïns i les entitats del municipi a fer-se segui-
dors de la nova pàgina de facebook de l’Ajuntament, 
que ha definit com “una nova passa en l’acostament 
de la gestió municipal i el dia a dia del consistori als 
masquefins”.

unA nit de L’esport pLenA de 
reconeiXements
El divendres 1 de juliol Masquefa va celebrar una nova edició de 
la tradicional Nit de l’Esport. Més de 500 persones es van aplegar 
al pati de la Fàbrica Rogelio Rojo per acomiadar una nova tempo-
rada farcida d’èxits per als esportistes masquefins. Un any més, 
la nit va ser llarga i, a banda del tradicional lliurament de premis, 
els assistents van compartir un sopar de germanor, amenitzat 
amb l’humor i el carisma de Jordi LP. 

Com és habitual, es van lliurar guardons als millors esportistes 
de la temporada, però sense oblidar el necessari reconeixement 
per part de l’Ajuntament a totes les entitats i clubs per la tasca 
que realitzen al llarg de tot l’any.

miLLors esportistes de LA temporAdA
x IKER VALDERRAMA PALMA (muay thai) 

x EIDER GARRIDO PARRA (gimnàstica artística)

x VALENTÍ MERCHAN PEREZ (futbol)

reconeiXements A tots eLs cLubs i 
esportistes destAcAts
ASSOCIACIÓ GIMNÀSTICA MASQUEFA
Reconeixement a la primera participació i podis obtinguts als 
campionats escolars.

CLUB PATÍ MASQUEFA
Menció especial a l’ex-membre de la junta Juan Carlos Méndez.

CLUB DE TIR ESPORTIU 
Menció especial per a l’Albet Delgado de la Fuente.

PETANCA 
Felicitats a l’equip de petanca femení.

MASQUEFA TENNIS TAULA 
Menció especial per a Ignasi Bueno Matas.

LLORENÇ UBEDA (surfcasting - pesca amb llançament de canya 
des de la platja)

YARET SIRVENT PARRA (twirling)

TÀNIA I ESTELA MARTÍN GÁLVEZ (twirling)

ÀLEX DESCALZO (motociclisme)

JOAN SAGUÉS (ciclisme)

L’AjuntAment 
eXecutArà unA frAnjA 
perimetrAL AL nucLi de 
eL mAset com A mesurA 
preventivA contrA eLs 
incendis forestALs

AquestA ActuAció 
s’emmArcA en unA 
subvenció de 36.558,77€ 
AtorgAdA per LA diputAció 
de bArceLonA A petició de 
L’AjuntAment de mAsquefA.

L’Ajuntament segueix treballant per tal de 
preservar i tenir cura del medi ambient i 
l’entorn natural de Masquefa. I amb l’ob-
jectiu de prevenir els diferents nuclis de 
població davant d’incendis forestals, es 
preveu crear una franja de protecció con-
tra incendis, de 25 metres d’ample i lliure 
de vegetació, al perímetre de les urbanit-
zacions.

És per això que, durant els primers mesos 
de 2016, el consistori va sol·licitar a la Di-
putació de Barcelona un ajut econòmic, 
en el marc del Catàleg de Serveis del Pla 
“xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per 
a l’obertura d’una franja perimetral contra 
incendis, prioritzant el nucli de El Maset. 
En resposta a aquesta sol·licitud, la Dipu-
tació ha atorgat a l’Ajuntament de Mas-
quefa una subvenció de 36.558,77€. 
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aquEsta és una dE lEs principals conclusions dE l’Estudi 
rEalitzat pEr la univErsitat dE llEida i prEsEntat 
públicamEnt El passat 15 dE juny. 

En un acte celebrat al local de la Societat Recreativa Unió Begudenca 
es va presentar el resultat de la Diagnosi geogràfica i socioeconòmica 
del nucli de La Beguda Alta. Aquest estudi, encarregat per la Manco-
munitat Intermunicipal de La Beguda Alta i finançat per la Diputació 
de Barcelona, ha estat elaborat pel servei de Cartografia i Sistemes 
d’Informació Geogràfica (SIG) de la Universitat de Lleida amb l’ob-
jectiu de poder definir una proposta de nova delimitació dels termes 
municipals de Masquefa, Sant Esteve de Sesrovires i Sant Llorenç 
d’Hortons.

eLs veïns de 
LA begudA ALtA 
prefereiXen 
Adscriure’s 
AL municipi de 
mAsquefA 

L’estudi concLou que...
L’actual divisió del nucli en tres termes 
genera una complexa dispersió adminis-
trativa que la població de La Beguda Alta 
veu com un problema.

La Beguda Alta és el vèrtex d’una tensió 
territorial no resolta ja que no només hi 
conflueixen tres de les actuals comar-
ques, sinó tres possibles futures vegueri-
es: Metropolità de Barcelona, Catalunya 
Central i Penedès.

La Beguda Alta és un nucli de població 
amb personalitat històrica que els seus 
habitants l’identifiquen majoritàriament 
com un poble, per això, “ha de tenir una 
delimitació clara i és candidat natural a 
ser una Entitat Municipal Descentralitza-
da (EMD)”, diu l’informe.

L’enquestA ALs veïns
Una de les parts més rellevants de la diagnosi és l’enques-
ta efectuada als veïns majors de divuit anys. Algunes de les 
principals conclusions són que:     

s hortonencs. sí

Els hortonencs, majori-
tàriament, són partidaris 
d’incorporar-se a Mas-
quefa.

s mAsquefins. sí

Els masquefins, molt 
majoritàriament, no vo-
len canviar de municipi; 
això invalida l’opció per 
l’agregació de tot el nucli 
de La Beguda Alta a Sant 
Esteve Sesrovires.

s sesrovirencs 
      nucLi. sí

Els sesrovirencs del nu-
cli històric de La Beguda 
Alta opten majoritària-
ment per incorporar-se a 
Masquefa.

s sesrovirencs 
     vinyes deL turó. no

Els sesrovirencs de la 
urbanització Vinyes del 
Turó es decanten molt 
majoritàriament per ro-
mandre en el seu actual 
municipi.

En la pregunta número 24 de l’enquesta es 
demanava als enquestats “a quin municipi 
creu que hauria de ser adscrita La Beguda 
Alta”. Aquesta qüestió rep una resposta ma-
joritària molt clara: Masquefa obté el 90,2% 
de preferències.

concLusió de L’equip redActor  
de LA diAgnosi
Finalment, l’equip cientificotècnic de la Universitat de Llei-
da, en l’apartat de conclusions finals de la diagnosi, afirma 
que:

“els autors d’aquest informe conside-
rem que la millor opció és integrar el nu-
cli de La Beguda Alta a Masquefa perquè 
és la que genera més acord -gairebé 3/4 
parts de la població total- en el conjunt i 
en els tres sectors del poble.”

L’opinió deL president de 
L’AssociAció de veïns  
LA begudA ALtA
El president de l’associació de veïns de La Beguda 
Alta, Albert Batlle, present a la sessió, demanava 
celeritat a totes les parts implicades.

“per encarar i solucionar definitivament l’actual 
situació enquistada des de fa ja molts anys” i es 
mostrava satisfet de la presentació de l’estudi “ja 
que la diagnosi demostra clarament què volem 
els veïns i a quin municipi volem agregar-nos.” 

L’alcalde Xavier Boquete valorava al final de la sessió que “no 
té cap sentit que els veïns de La Beguda Alta pateixin les defi-
ciències actuals en la prestació de determinats serveis públics 
bàsics, és moment d’actuar. Sota el nostre criteri, cal agregar el 
nucli a un municipi com a primera fase perquè La Beguda Alta 
li sigui reconeguda la seva personalitat en forma d’EMD o algu-
na altra unitat administrativa autònoma en un futur”. L’alcalde, 
també explicava que “aquest procés l’hem fet des d’un primer 
moment de forma conjunta amb els veïns i creiem que ha de 
seguir sent així. Ara tenim les conclusions d’un estudi tècnic i 
d’una enquesta que enviarem a la Generalitat per tal de seguir 
avançant en la millor solució per als veïns de La Beguda Alta”.        

L’opinió de 
L’ALcALde i 
president de LA 
mAncomunitAt de 
LA begudA ALtA, 
XAvier boquete
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cAsAL de joves, 
un estiu fArcit 
d’ActivitAts

L'Ajuntament de Masquefa segueix treballant per tal d'oferir 
als joves del municipi una oferta d'activitats variada i adap-
tada als gustos de tothom. En aquest sentit, des del Casal de 
Joves s'ha preparat un programa estiuenc d'allò més atractiu, 
amb activitats al llarg de tot el mes de juliol.

Enguany s'ha volgut centrar el programa estiuenc en l'àmbit 
musical, tot atenent una de les demandes més esteses entre 
els propis joves. En aquest sentit, hi ha programada una se-
qüència de tallers que té per objectiu cobrir el procés complet 
de gravació d'un videoclip de música rap, començant per la 
pròpia creació de la cançó, continuant amb l'enregistrament 
i edició de la peça audiovisual i acabant amb la projecció del 
videoclip en pantalla gegant a la Sala Polivalent de la Fàbrica 
Rogelio Rojo. 

progrAmAció cAsAL de 
joves juLioL’16
sortidA AL pArc Aquàtic  
iLLA fAntAsiA

s 19 de juliol

s Sortida amb autocar des de Masquefa a les 

8:30h.  

Arribada a les 18:30h (aproximadament)

s Activitat adreçada a joves a partir de 12 anys  
(nascuts al 2003)

s Preu: 10 Euros

s Inscripcions al Casal de Joves fins el 12 de 

juliol

tALLer d’impressió d’imAtges  
en sAmArretes

s 20 de juliol

s Hora: 11:00h

s Gratuït

s Lloc: Casal de Joves

s Inscripcions al Casal de Joves fins el 13 de juliol

rAid d’AventurA jove’16

Circuit d’aventura per a joves amb activitats com 

Paintball, Tirolina gegant, proves d’aigua, escala-

da... i molt més! Per participar cal fer grups de 5-6 

persones. Hi podran participar joves a partir de 14 

anys.

s 21 de juliol
s Hora: 17:00h

s Gratuït

s Lloc: Parc de la Font del Roure

s Inscripcions al Casal de Joves fins el 16 de 

juliol. 

s   Nota:  Per poder participar, serà imprescin-

dible fer la inscripció i en el cas dels menors 

d’edat omplir l’autorització.

ALbA jové i guiLLem 
vives, guAnyAdors deLs 
premis ALs miLLors 
trebALLs de recercA de 
2n de bAtXiLLerAt

"Estada a l'infern" és el títol del treball 
de recerca de la premiada Alba Jové, 
qui ha aprofundit en el paper de la dona 
en els camps de concentració. Per a 
l'elaboració de l'estudi, l'Alba va visitar 
Auschwitz per conèixer de primera mà 
el rol de la dona en la resistència de la 
Segona Guerra Mundial. De la seva ban-
da, en Guillem Vives ha emmarcat el 
seu projecte en el camp de la tecnolo-
gia i l'eficiència energètica. L'alumne ha 

construït un cotxe teledirigit que té com 
a única font d'alimentació l'energia so-
lar. Davant la mirada de les més de 450 
persones que omplien l'auditori, el Gui-
llem i l'Alba van recollir el seu reconei-
xement de les mans de la directora de 
l'Institut, Ruth Montserrat, els seus tu-
tors, i el regidor d'Educació, Daniel Ore-
llana, alhora, també van ser obsequiats 
amb una tauleta digital.

8,9�I�10�DE�JULIOL  

MASQUEFA | A LA PLAÇA  DE  L'ESTACIÓ |
www.Facebook.com/ksjmasquefa.com

 
 

DIVENDRES 8 DISSABTE 9
18.00h: Batalla de galllos

18.00h: Torneig Game of Skate
               exhibició de grafittis
23.00h: CONCERT

       - La Banda del Coche Rojo

DIUMENGE 10

MASQUEFA

KAP DE SETMANA  
      JOVE 2016 

8, 9 I 10 DE JULIOL 2016  

18.30h xerrada/taller COCKTAILS SENSE 
              ALCOHOL

21.30h El Sopar de l'Euro
             Menú: Paella de verdures + beguda
            + postres preu del tiquet: 1€

23.00h CHILL OUT
             

 - Misled sound (show case + dj)

18.00h: Concurs de talens de 
                Masquefa

*consulteu les bases del concurs 
              al nostre facebook

patrocinadors organització

Labandadelcocherojo

- Judith i Dario (pop acustic)

- Deimost (New wave)
 - Mag Eugenio ( magia de sobretaula)
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Labandadelcocherojo

- Judith i Dario (pop acustic)

- Deimost (New wave)
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tALLers de cuinA
15 juLioL: 
gALetes Amb Xips de XocoLAtA

27 juLioL: 
tALLer de tApes i pinXos (i)

29 juLioL: 
tALLer de tApes i pinXos (2)

s Hora: a les 11:00h

s Lloc: Casal de Joves

s Gratuïts

L'AjuntAment AgrAeiX, en especiAL, LA impLicAció 
deLs joves membres de LA comissió deL ksj en 
L'orgAnitzAció deL progrAmA d'Actes.
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MAMA

6è duAtLó viLA de mAsquefA

una cinquantEna dE corrEdors i sEtanta-
cinc voluntaris fan possiblE una nova 
Edició d’aquEsta compEtició 

El passat diumenge 12 de juny una cinquantena 
d’atletes van prendre part en el sisè duatló Vila de 
Masquefa organitzat pel Club Excursionista Anoia en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Masquefa. 2,25 
km a carrera, 20,17 km en BTT i 4,94 més, novament 
a carrera, va ser la distància que els participants ha-
vien de recórrer per finalitzar la competició. La prova 
va comptar amb dos punts d’avituallament, un a la 
zona de boxes i un altre una vegada creuada la línia 
de meta. També es va lliurar una samarreta tècnica 
de la cursa i una bossa corredor a tots els esportistes 
que van creuar la línia d’arribada.
 
Des de l’organització es dóna les gràcies tant als atle-
tes participants com també a tots els voluntaris que 
van fer possible la celebració del Duatló. 

Els Guanyadors dE l’Edició 2016 van sEr:

catEGoria masculina: 1r ALBERT TORRES CARLES, 
2n DANI CUARTERO PASTOR, 3r DAVID LASCORZ 
MORENO. Primer corredor local ALBERT  ILLA 
LOUREIRO.

catEGoria fEmEnina: 1r MARINA MARTINEZ RASCÓN, 
2n XÈNIA ESPIÑA, 3r CARME LÓPEZ HERRAIZ. 
Primera corredora local DESERT.

mAsquefA se sumA ALs Actes de 
ceLebrAció deL diA mundiAL deL 
medi Ambient

Els tallErs didàctics i una sortida familiar 
En biciclEta, protaGonistEs dE l’Edició d’En-
Guany d’aquEsta cElEbració quE busca fomEn-
tar la sostEnibilitat EntrE la població 

El cap de setmana de l’11 i 12 de juny Masquefa va 
celebrar, un any més, el Dia Mundial del Medi Ambi-
ent i la Setmana de l’Energia. A fi de continuar treba-
llant en benefici d’un municipi cada cop més a prop 
de l’excel·lència en termes de sostenibilitat i cura 
de l’entorn, l’Ajuntament va organitzar  dissabte una 
jornada farcida d’activitats lúdiques per a totes les 
edats, amb el foment de la sostenibilitat com a deno-
minador comú. Es van fer tallers, un berenar popular, 
una exposició de cuina solar i una sortida en bicicleta 
de caire familiar amb l’objectiu fomentar entre els ve-
ïns un major ús de mitjans de transport sostenibles i 
eficients en els seus desplaçaments diaris.

Des de l’Ajuntament es dóna les gràcies a la Diputació 
de Barcelona i l’ICAEN per la seva col·laboració, sense 
la qual no hauria estat possible la celebració de to-
tes aquestes activitats. També es convida els veïns 
de Masquefa a seguir remant plegats per un munici-
pi cada cop més sostenible i respectuós amb el medi 
ambient. 

eL cLub petAncA mAsquefA 
ceLebrA eL seu 20è AniversAri 

Dissabte 11 de juny el Club Petanca Masquefa va ce-
lebrar el seu 20è aniversari. Ja de bon matí, les ins-
tal·lacions de la Petanca es van omplir de canalla dis-
posada a aprofitar el major temps possible l’inflable 
gegant instal·lat per a l’ocasió, que va romandre obert 
fins a mitja tarda. I a partir de quarts d’una del migdia 
es van començar a aplegar els prop de 120 comensals 
de la gran paella popular programada per a les dues. 

Des de l’Ajuntament es felicita el Club de Petanca de 
Masquefa per aquest 20è aniversari i es dóna les grà-
cies a les diferents generacions que han anat passant 
per l’entitat per la seva destacada tasca de dinamit-
zació lúdica i esportiva del municipi. 

Pol. Ind. La Pedrosa

Carretera de Masquefa a La Beguda - Nau 33, 

baixos  08783 Masquefa - Barcelona

jcmuntatges@hotmail.com

Telf 93 772 51 31 - 670 02 32 34

Fax 93 772 56 79 

CONSTRUCCIONS METÀL.LIQUES

SERRALLERIA

TREBALLS AMB ACER INOXIDABLE

C/ La Pau s/n (entrada per camp de futbol i piscina Municipal)

un combinAt de jugAdors 
Anoiencs i deL bAiX LLobregAt 
s’imposA en Les 24h de futboL 
sALA de mAsquefA

El cap de setmana del 10 i 11 de juny Masquefa va 
acollir la 34a edició de les 24 hores de futbol sala, or-
ganitzades novament per FS Espardenya. Després de 
viure unes semifinals d’infart, el pavelló es va omplir 
de gom a gom per tal de presenciar la gran final entre 
els equips Bichitos Team, format per una selecció de 
jugadors d’Abrera, Olesa, Piera i Capellades, i New Gre-
en Park, un combinat de jugadors de Sant Andreu de 
la Barca. Tot i un mal inici de partit, la selecció de juga-
dors anoiencs i del Baix Llobregat, que vestia de blau, 
es va acabar imposant per 6 gols a 3 i es va emportar el 
tan cobejat premi final: un cap de setmana a Salou per 
a tot l’equip. Des de l’Ajuntament es felicita els guanya-
dors i es dóna les gràcies a tots els participants, així 
com al col·lectiu arbitral i els organitzadors del torneig.
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eLs mAsquefins fAn unA novA mostrA de 
soLidAritAt en eL ràdio mAsquefA fAshion 
dAy d’enguAny

Els fons rEcaptats Es dEstinaran íntEGramEnt a l’adquisicó 
d’una cadira Elèctrica pEr al masquEfí marc, dE només 9 anys

Prop de 400 persones van omplir 
el passat diumenge el pati de La 
Fàbrica Rogelio Rojo per tal de 
presenciar una nova edició del 
Ràdio Masquefa Fashion Day, la 
desfilada de moda solidària que 
per segon any consecutiu recapta 
fons per ajudar l’entitat masque-
fina Alma en la seva activitat a 
favor de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual. Organitzada 
conjuntament per Ràdio Mas-
quefa, l’Ajuntament, l’Associació 
Alma, Bijapi Produccions i Edici-
ons Artístiques, la popular pas-
sarel·la va congregar, un cop més, 
una nodrida representació dels 
principals comerços i botigues de 
roba del municipi, que van tenir 
l’oportunitat de presentar les se-
ves col·leccions de cara a l’estiu. 

L’èxit de públic del Fashion Day 
posa de manifest, un any més, el 
caràcter solidari i el compromís 
social dels masquefins, que amb 
la seva nombrosa mobilització 
van fer possible una recaptació de 
gairebé 1000€. Com és habitual, 
tots els diners recaptats amb la 
passarel·la es destinaran ínte-
grament a l’entitat solidària Alma, 
que enguany té previst invertir-los 
en l’adquisició d’una cadira elèc-
trica per al Marc, un nen masquefí 
de 9 anys. El moment més emotiu 
de la gala va ser, sens dubte, quan 
el propi Marc va pujar a l’escena-
ri i va rebre una ovació del públic 
assistent. 

Des de l’Ajuntament de Masque-
fa es dóna les gràcies a tots els 
masquefins i comerços parti-
cipants per la seva implicació i 
mobilització, que ha fet possible 
posar un altre petit granet de sor-
ra en la tasca que realitza la gent 
d’Alma en favor de la inclusió i 
la dignitat de les persones amb 
discapacitat. Agraïment especial 
mereix l’equip de Ràdio Masque-
fa, que un any més ha liderat i 
impulsat el projecte.

sAnt isidre 2016

Els masquEfins surtEn al carrEr En Gran nombrE pEr sumar-
sE a lEs activitats dE la fEsta major pEtita, quE amb Els anys 
sE’ns Està fEnt cada cop més Gran

Com cada any, amb l’arribada de la primavera els veïns 
de Masquefa van sortir al carrer per tal d’homenatjar 
el patró de la vila amb tots els honors. Tot i el pas del 
temps, la Festa Major de Sant Isidre segueix sent una 
aposta per la reivindicació de les arrels i els orígens del 
municipi, de caràcter pagès i agrícola majoritàriament. 
En aquest sentit, bona part de les activitats del progra-
ma va tenir un marcat accent tradicional. No obstant, i 
en sintonia amb l’esperit de renovació i posada a punt 
del patrimoni simbòlic i festiu de Masquefa que està 
desplegant l’Ajuntament durant els darrers anys, l’edició 
d’enguany de la Festa també va aportar algunes nove-
tats i nous formats que van despertar l’interès i curiosi-
tat del públic, com per exemple la Primavera Shopping.

cuLturAL

festivAL dAnsA urbAnA

Diumenge 17  de juliol

A la Sala Polivalent del Recin-
te La Fàbrica Rogelio Rojo

bALL popuLAr

Diumenge, 4 de setembre

18h · Sala Polivalent

Amb el Grup Choffers
Entrada: 2€

cAfès Amb històriA

Dissabte, 10 de setembre

18h · Biblioteca de Masquefa

“El castell de Masquefa. Com era 
Masquefa al segle XI”

A càrrec d’Alfred Mauri, doctor 
en història medieval i professor i 
coordinador de titulació de l’ESA-
GED de la Univeristat Autònoma 
de Barcelona.

Actes en motiu de LA diAdA 
nAcionAL de cAtALunyA

Dissabte 10 i diumenge 11  
de setembre

festA deL rAïm

Dissabte 17 i diumenge 18  
de setembre

mAgnoLiA (mAsquefA sonA bé)

Diumenge 18 de setembre
18h · Sala Polivalent

Xvi trobAdA de puntAires

Dissabte 24 de setembre

De 17.00h a 20.00h a la plaça 
de l’Estació (en cas de pluja 
es faria a la sala polivalent)

bALL popuLAr

Diumenge, 25 de setembre

18 h · Sala Polivalent

Amb el Grup Choffers
Entrada: 2€

setmAnA de LA gent grAn

Del 26 de setembre al 2 
d’octubre

visitA guiAdA AL cAsteLL 
de gèLidA (fem cuLturA)

Dissabte 1 d’octubre

(Inscripcions del 5 al 23 de 
setembre)

C/ Major, 29
08783 MASQUEFA

 686 564 874
ANNA

Ar
tic

les 
de decoració

c/M
ajor18 Masquefa 

687
05

77
55

Les vostres opinions

La revista Masquefa Batega posa a disposició dels lectors una secció on podeu publicar les vos-
tres opinions sobre temes de la vila o d’interès general, així com idees i suggeriments. Ens podeu 
fer arribar els comentaris personalment a:

Àrea de Serveis Personals (C/ Crehueta, 33) 

Correu electrònic masquefabatega@masquefa.net
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AA
esportivA

dissAbte, 16 de juLioL i
diumenge, 17 de juLioL

08 h des de l’Ajuntament 
130 Km

Masquefa, Piera, El Bedorc, Sant Sa-
durní d’Anoia, Vilafranca del Penedès, 
La Múnia, Sant Jaume dels Domenys, 
Alt de les Ventoses, Aiguaviva, Coll de 
l’Arca, La Juncosa del Montmell, La 
Bisbal del Penedès, Sant Llorenç del 
Penedès, Sant Jaume dels Domenys, 
Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní 
d’Anoia, Alt del Portell i Masquefa.

dissAbte, 30 de juLioL i
diumenge, 31 de juLioL

08 h des de l’Ajuntament 
135 Km

Masquefa, Piera, Esparreguera, Coll-
bató, Monistrol de Montserrat , Sant 
Vicenç de Castellet, Pont de Vilomara, 
Alt de Rocafort, Rocafort, Mura, Coll 
d’Estenalles, Matadepera, Terrassa, 
Viladecavalls, Olesa de Montserrat, 
Esparreguera, Piera i Masquefa.

sortides en btt

Els diumenges a les 8’30h a la Plaça de 
l’Estació. Recorregut sense programar.

cLub cicListA 
mAsquefA

23/juLioL– 9’30h 

Tirades de Festa Major de 
Masquefa

Tir al plat

24/juLioL– 9’00h 

Pistola Foc Central

06/Agost – 12h

TIRADA FESTA MAJOR DE 
MARTORELL

Tir al Plat

07/Agost – 9’30h

Pistola Standard

04/setembre – 9’30h

Pistola Pneumàtica

25/setembre – 9’30h

Carrabina Pneumàtica

cLub de 
tir esportiu

juLioL
dissAbte 16 i diumenge 17

Pic de Posets 3375 mts  
(La Ribagorça – Osca)

setembre · dissAbte 18 

Actes 15anys CEA 
Cursa Orientació

setembre · dissAbte 26 

Actes 15anys CEA 
Cursa Orientació

cLub eXcursionistA 
AnoiA

10 de setembre

Presentació Equips
Poliesportiu Municipal

cLub pAtí 
mAsquefA 

cLub petAncA 
mAsquefA

cAdA dissAbte A Les 17.30 
cAmpionAt obert  
de petAncA

Instal·lacions de la petanca a 
Masquefa

informA't
ceA - cLub eXcursionistA AnoiA

Divendres, de 19 a 21 h. al carrer Creueta, 33 – 
Masquefa 93.772.67.20 o també, qualsevol altre 
dia ceanoia@hotmail.com - 93.772.76.66.

dijous, 1 de setembre: a 2/4 de 10 de la nit, 21 ena. 
Mostra de cuina popular

divendres, 2 de setembre: a les 10 de la nit sopar 
popular amb pa amb tomàquet i pernil, i a 2/4 de 
12, espectacle "Music Màgia Show" amb el Llorenç 
Santamaria, el Ramon, el duo acròbata Pack i el 
Màgic Xtreme. A continuació, discomòbil.

dissAbte, 3 de setembre: a les 11 del matí Parc 
Infantil/Juvenil. A les 6 de la tarda audició de 
sardanes amb la cobla "Principal de l'Escala". A 2/4 
de 12 de la nit ball amb l'orquestra "Orgue de Gats". 
A continuació discomòbil per a tothom.

diumenge, 4 de setembre: 29 ena. trobada de 
gegants (a les 10 del matí, esmorzar de les colles 
participants, a les 11 plantada a la Plaça de 
l'Església i a 2/4 de 12 inici del cercavila). A les 8 de 
la tarda actuació de la cantant "Sheila D. Weaver" i, 
en acabar, magnífic Castell de Focs.

FIESTA MAYOR DEL MASET 
12, 13 , 14 AGOSTO 2016

Festa Major de 
La Beguda Alta

FIESTA MAYOR 
CAN QUISERÓ 
2016

sÁbAdo 2 de juLio 2016
9:00h Campeonato de futbol 
infantil

18:30h Campeonato de futbol 
amateur

20:30h Entrega de trofeos

21:00h Partido histórico

sÁbAdo 9 de juLio 2016
11:00h a 13:30 Hinchables y

diferentes actividades para los 
más pequeños!!

13:00h a 14:00 Fiesta espuma

12:00h Cucaña

17:00h Juegos de mesa (billar, 
ajedrez, futbolín, domino)

domingo 10 de juLio 2016
9:00h Campeonato de petanca 
masculino/femenino

12:30h Entrega de trofeos

viernes 15 de juLio 2016
23:00h Fiesta joven sesión 
discoteca

sÁbAdo 16 de juLio 2016 
18:30h a 20:00 Actuación de 
payasos

(Petra i Oliva vienen cargadas 
con nuevos juegos de agua 
(sandalias, bañador)

20:00h a 21:00h Actuación 
Mago AS

Ball de la Colla de Geganters i 
Grallers de Masquefa

21:30h Cena popular (pica pica, 
carne a la brasa, coca i cava)

23:00h Actuación grupo remen-
ber music show

Organizadores: Manuel 
Marchena, Luis Juncal, Pablo 
Fernandez, Felipe Passi i 
Associacion de Propietarios

Colabora: Ajuntament de 
Masquefa

*recordar inscribiros a los 
torneos de (billar, ajedrez, 
futbolín y domino)

*RECOJIDA DE TICKETS DIAS

02/09/10 DE JULIO 
DE 18:00h a 21:00h

(2 tickets socios gratis)

Los demás 5€

No socios 15€

FESTA MAJOR
CAN PARELLADA

18.19.20.21 AGOST

orgAnitzA:

AssociAció de propietAris 
de cAn pereLLAdA

festes deLs nucLis

Organitza: Associació Cultural i Recreativa el MasetOrganitza: Societat Recreativa Unió Begudenca
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Amb la participació en la propera Festa Major de San-
ta Magdalena es compliran 70 actuacions dels Mont-
grins en les festes majors de la nostra vila, un fet del 
tot singular que ha convertit l'Orquestra en un prota-
gonista més de la nostra història com a poble.

Masquefa ha trobat en aquesta cobla, coneguda arreu 
del país, una fórmula d'èxit per oferir grans moments 
de bona música, ball i diversió als nostres vilatans. 
Cadascuna de les seves actuacions al llarg dels anys, 
lluny de caure en la repetició, han sorprès el públic 
amb la inclusió de noves peces, diferents posades en 
escena i solucions vàries per connectar amb els mas-
quefins i veïns d'altres poblacions que assisteixen als 
seus concerts.

Des de l'Ajuntament de Masquefa estem molt orgullo-
sos d'haver compartit tantes experiències conjunta-
ment i desitgem que la celebració d'aquestes 70 festes 
majors junts sigui un bonic record més en la relació 
tant particular entre els Montgrins i la nostra vila. 

eLs montgrins 
i mAsquefA, 
unA reLAció 
de 70 festes 

mAjors

festA mAjor de mAsquefA 

Zona Fires (Av. Maresme): dimecres 20 “el dia del nen” totes les atraccions a meitat de preu

Animació itinerant amb la Petra
Zona Fires: dijous 21 i divendres 22 a 2/4 de 8 del vespre

Pels carrers Major, Sant Pere i Crehueta: dissabte 23 i diumenge 24 a les 11 del matí
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Els socialistes de Masquefa estem al costat dels 
veïns. Millorem el dia a dia de molts veïns i defen-
sem els interessos de col·lectius i associacions. La 
nostra missió és donar suport als ciutadans i pro-
jectar la Masquefa del futur.

Presentem propostes en cinc eixos prioritaris:

1. Suport a les famílies. A través del nostre pro-
grama “Masquefa Suport”, ja hem atès i solu-
cionat els problemes de més de 50 famílies.

2. Desenvolupament econòmic i generació 
d’oportunitats. El projecte “Estratègia Mas-
quefa 2030”,  proposa una planificació munici-
pal per a la Masquefa dels propers 15 anys. El 
govern de Masquefa ha fet una còpia deficient, 
“Masquefa es mou”, del que no ha sorgit una 
estratègia i conjunt d’accions determinants.

3. Equilibri territorial. L’equitat entre els dife-
rents àmbits del nostre municipi és bàsic. El 
govern segueix les nostres propostes de mi-
llora tant al poble de Masquefa, com és  la 
construcció d’una pista poliesportiva coberta, 
i també segueix accions de millora als barris 

de Can Parellada, El Maset, Can Valls, Can Qui-
seró. Fins i tot promou una consulta a La Be-
guda Alta, proposta dels socialistes durant les 
passades eleccions municipals. 

4. Sostenibilitat econòmica. Volem un IBI (impost 
de la contribució) just per a Masquefa. Tenir un 
IBI equilibrat és qüestió de voluntat política. 
Demanem un IBI equilibrat i denunciem que 
la deficient gestió econòmica del govern la pa-
guem els veïns. Donem suport a la recollida de 
signatures.

5. Protagonisme de la societat civil. Hem explicat 
i proposat el desenvolupament d’uns “Pressu-
postos Participatius” que destinin un mínim de 
100.000€ a inversions proposades i decidides 
pels veïns. 

Us convidem a participar i implicar-vos per fer-los 
realitat.

Gaudiu de l’estiu i molt especialment de la Festa 
Major 2016, que arriba carregada d’activitats per 
a tothom!

ciu · un futur compartit amb la bEGuda alta

Tot just encetem el segon any a l’Ajuntament i ho fem 
amb la decepció de veure que res no canvia i dia a 
dia es fa més evident un govern amb massa vicis ad-
quirits del règim del 78. Tenim un govern en minoria 
que, lluny de buscar el diàleg i col·laboració per fer-hi 
front, dedica els seus esforços a alimentar-lo, sabent 
que només així podrà mantenir el seu status quo. 

S’acosta Festa Major i considerem més necessa-
ri que mai abordar el sexisme als nostres carrers, 
permès per un equip de govern patriarcal i anclat 
al passat. El patriarcat és un sistema que perpetua 
el rol masculí i els seus privilegis i exigim una Festa 
Major de tots i totes. La idea que “allò personal és 
polític” ens porta a plantejar una Festa major lliure 
de sexisme. 

Les agressions sexistes que hem patit en un con-
text festiu formen part d’un còctel que s’empara 
en els múltiples paraigües que tenen a veure amb 

les inèrcies socials i permet que aquestes formes 
de violència patriarcal quedin silenciades. Des de 
la nostra perspectiva antipatriarcal, aquest tipus 
d’accions no són anècdotes aïllades sinó que res-
ponen i formen part d’una violència estructural. 

Per fer-hi front, al passat ple municipal vam pre-
sentar una moció per unes festes majors lliures 
de sexisme i que demanava treballar la violència 
de gènere al llarg de tot l’any i no només durant la 
setmana del 8 de Març. La moció va ser aprovada 
amb el vot a favor de tots els regidors, excepte els 
de CiU que hi van votar en contra. Tot i que la moció 
va ser aprovada, Xavier Boquete va manifestar en 
aquell mateix moment que l’Ajuntament no porta-
ria a terme els punts aprovats perquè el govern no 
hi estava d’acord.  Crisi democràtica i humana la 
d’aquest govern.  

Prou castigar les butxaques dels masquefins
Esquerra Republicana dóna suport a la campanya 
“veïns per un IBI just” i ens posem al costat dels ve-
ïns de Masquefa que reben el “càstig” de pagar les 
obres innecessàries i els excessos electorals del 
govern CiU. L’impost de l’IBI que paguem els mas-
quefins ha augmentat un 57% des de 2007, aquest 
darrer any de cop un 10% més. 

En els darrers anys Masquefa s’ha convertit en un 
dels pobles que paga impostos com l’aigua i l’IBI 
mes car. El deute viu de l’Ajuntament de Masquefa 
en la liquidació de l’exercici 2015 és de 6.006.954€, 
pràcticament el 100% del total del pressupost que 
tenia l’Ajuntament l’any 2007. 

ERC aposta per masquefa i escolta la nostra gent
Els masquefins mereixem que se’ns escolti i que hi 
hagi partits polítics que creguin en nosaltres i en 
els nostres projectes. En els darrers mesos han 
visitat Masquefa la nostra diputada al Parlament 
de Catalunya Alba Vergès, la candidata de la Ca-
talunya Central Carolina Telechea, el diputat Joan 

Tardà i el Cap de llista a les eleccions del 26J Ga-
briel Rufián, han escoltat necessitats i neguits dels 
masquefins, dels agents socials i econòmics, han 
participat de les nostres Festes, han passejat pels 
nostres carrers fent política de proximitat i han 
trepitjat el territori per saber en què i com poden 
ajudar Masquefa.

631, Gràcies per fer-nos confiança
En les passades eleccions del 26J, malgrat ser 
unes eleccions espanyoles, Esquerra Republicana 
ha crescut un 2’7% de percentatge a Masquefa, 
aconseguint els millors resultats de la nostra his-
tòria. Per primera vegada hem superat els 600 vots 
i seguim creixent des de les eleccions municipals 
de 2015. Esquerra és manté a Masquefa com el 
primer partit d’obediència catalana i en aquesta 
ocasió a només 3 vots de la segona posició en un 
empat tècnic amb el PSC. 631, gràcies a tots els que 
ens heu fet confiança. 

Us desitgem a tots els masquefins un bon estiu i 
una Bona Festa Major!

La última vez que escribimos en nuestra revista 
hicimos mención al galimatias electoral, pués aqui 
estamos otra vez. ¿Seremos capaces de soluci-
onarlo?, cuando este Nº de la revista llegue a sus 
manos, tendremos un resultado y será lo que he-
mos querido en conjunto y nadie podrá echarle la 
culpa a nadie, porque será el resultado de todo lo 
bueno y lo malo que habremos hecho.

Ahora tenemos un problema añadido y es el BREXIT. 
Europa es un continente que parece que no quiere 
vivir en paz y en un camino de progreso. La Union 
Europea es lo mejor que se ha hecho en el último 
siglo para vivir en harmonia, mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes y crear un lugar en que se 
pueda vivir con bienestar y seguridad. Todo proyec-
to nuevo requiere tiempo y correcciones ya que no 

todo puede ser bueno siempre y para todos. Pero 
hay gente que solamente se ven el ombligo; es pre-
ferible ser cabeza de ratón  que cola de león, dice el 
refrán, ahora veremos como se arregla esto porque 
afuera de la UE " hace mucho frío". Por otra parte 
también estamos incómodos en "casa nostra"........

Volviendo a nuestra Patria Chica, estamos confor-
me con nuestro pacto de gobierno municipal, se 
escuchan nuestras sugerencias y se llavan a cabo 
los proyectos de mejoras especialmente en las ur-
banizaciones. 

Como está por llegar pronto nuestra Fiesta Mayor, 
queremos hacer llegar a todos los ciudadanos de 
Masquefa nuestra cercanía y deseos de de que 
sean unas fiestas felices y de amistad y concordia.  

psc · al costat dEl tEixit social, Econòmic i civil dE masquEfa

erc

cup

Els veïns de La Beguda Alta, a través d’un estu-
di realitzat per la Universitat de Lleida, diuen que 
prefereixen en un 90,2% adscriure’s a Masquefa. 
Deixant de banda aquest resultat tant clarificador 
de la voluntat dels begudencs i que els masquefins 
rebem amb orgull i responsabilitat alhora, el que 
tots tenim clar és que cal posar fi a les deficièn-
cies actuals que pateixen els veïns en la prestació 
de determinats serveis bàsics. L’administració té 
com a finalitat gestionar i organitzar els recursos 
públics per a garantir la qualitat de vida dels ciu-
tadans i, en aquest cas, és moment d’actuar per 
encarar i solucionar la situació que viu des de ja fa 
molts anys La Beguda Alta.

Tant els treballs que s’han fet com la mateixa en-
questa responen a una demanda dels veïns de La 
Beguda Alta. I des de l’equip de govern volem se-
guir fent camí amb els veïns al costat. Creiem que 
La Beguda Alta pot aspirar a ser un poble indepen-
dent, però abans d’això ha de passar per un estadi 

previ, que és el de formar part d’un municipi tot re-
coneixent-li la seva personalitat en forma d’EMD o 
d’una unitat administrativa autònoma. Serà llavors, 
a partir que formi part d’un municipi, que La Begu-
da Alta podrà avançar en el seu legítim camí cap a 
la plena independència. 

Els veïns de La Beguda Alta mereixen un millor 
servei per part de l’administració, com també els 
catalans aspirem a un major benestar el dia que 
puguem gestionar els nostres propis recursos. La 
Beguda Alta ha parlat i ara ens toca als represen-
tants polítics traduir aquesta opinió en fets. En 
canvi, els catalans encara no hem pogut expres-
sar-nos de manera vinculant, però aquesta lluita 
es mantindrà viva amb l’esperança de poder oferir 
algun dia un país millor i lliure de corrupció a les 
noves generacions.

Bona festa major i molt bon estiu!!

mAsquefA bAtegA

La revista Masquefa Batega no es fa responsable ni necessàriament comparteix les opinions expressades 
en aquesta secció pels diferents grups municipals de l’Ajuntament.
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Manuel Navas

macgrean@gmail.com

Sílvia Rotger

@silvia_rotger
@cupmasquefa
silviarotger@gmail.com
masquefa@cup.cat
Telèfon: 663415761
masquefa@cup.cat
Facebook: www.facebook.
com/CupMasquefa/

Xavier Pérez Fornés

@masquefaerc
www.esquerra.cat/masquefa
masquefaerc@gmail.com
C/Major,59 (Masquefa)
Facebook: www.facebook.
com/Esquerra-Republi-
cana-Masquefa-Regene-
ració

Xavier Boquete i Saiz

masquefa@diba.cat
@xaviboquete

Daniel Gutiérrez

danielgutierrez.cat
@daniguties
@PSC_Masquefa
Masquefa.socialistes.cat
masquefa@socialistes.cat
Facebook: PSC Masquefa



Infermer al Centre d'atenCIó PrImàrIa de masquefa

L'Esteve López i Millán va néixer al 1976, és natural de Cornellà, 

però viu a Masquefa des de fa més de vint anys. Es va diplomar 

en Infermeria per  la Universitat de Barcelona i actualment 

exerceix d'infermer al Centre d'Atenció Primària de  Masquefa. 

També és infermer oficial del Circuit de Catalunya-Barcelona i 

instructor del Consell Català de Ressuscitació i de l'European 

Resuscitation  Council. 

com vAs entrAr A formAr pArt de 
L'equip mèdic deL circuit?
Va ser a proposta d'un neurocirurgià quan treballava a 
l'Hospital Clínic de Barcelona. Un dia al sortir de treballar 
-jo anava en moto- em va comentar si m'agradaria treba-
llar com a sanitari al Circuit; la meva feina seria valorar 
l'estat del pilot quan cau.  Ho vaig tenir clar i li vaig dir que 
sí de seguida, així que des del 2005 exerceixo d'infermer 
al Circuit.
 

i quines són Les principALs funcions 
que tens AssignAdes AL circuit?
Vaig al circuit en els dies dels principals esdeveniments 
de motociclisme (motoGP, superbike, 24 hores de moto-
ciclisme) i automobilisme (Fórmula 1, campionat d'Espa-
nya de velocitat...). Quant a l'automobilisme formo part de 
l'equip d'extricació, que consisteix en l'extracció reglada 
del pilot  en cas d'accident. Pel que fa al motociclisme,  
aquest any he començat a formar part d'un vehicle      d'in-
tervenció ràpida "MEDICAL TEAM" després d'assistir a un 
curs especialitzat a Suïssa organitzat per la Federació In-
ternacional de Motociclisme i Moto GP. Vam formar part 
del curs dos infermers i dos metges de cada circuit del 
món. Van ser unes jornades de formació d'aquest equip 
especialitzat, que té la funció d'intervenir amb la màxima 
celeritat en els casos d'accidents molt greus; malaurada-
ment, aquest any vam haver d'actuar.

només vAs AL circuit eL diA de Les 
curses?
No, hi sóc des del primer dia dels entrenaments, és a dir, 
des del dijous previ a la cursa. Durant aquells dies els 
directors mèdics de les carreres ens sotmeten a avalu-
acions, proves i fem simulacres de situacions que es po-
den donar el dia de la cursa. Fins i tot ens cronometren 

el temps que tardem en extreure un pilot de dins el seu 
cotxe després d'un accident.

què és eL que t'AgrAdA més de LA tevA 
professió?
L'actuació en moments d'urgència és el que més m'atrau 
de la meva feina, així com el treball en equip, que com en 
els boxes d'un Gran premi, cadascú fa la seva feina per 
arribar a una meta final.

des deL cAp es fA ALgunA tAscA 
pedAgògicA o d'orientAció A Les 
escoLes?
Fem sessions de formació en reanimació cardiopulmonar 
als alumnes i professors de tots els centres utilitzant un 
desfibril·lador i material cedit per l'Ajuntament de Mas-
quefa. També fem classes de primers auxilis. D'altra ban-
da també forma part de la nostra feina impartir xerrades 
sobre sexualitat o consums als adolescents.

quinA creus que és LA principAL tAscA 
d'un infermer?
La seva principal funció és ajudar, però no només a la per-
sona malalta; ajudem i eduquem tant a  la persona sana 
com també donem suport a la família. En resum, nosal-
tres no només curem, sinó que ajudem i acompanyem.

Les fAcuLtAts d'infermeriA sempre 
estAn pLenes... quin conseLL donAries 
ALs estudiAnts que ArA comencen LA 
dipLomAturA?
Que si t'agrada aquesta professió tiris endavant perquè 
tard o d'hora trobaràs un lloc de treball per desenvolupar 
aquesta vocació.

L’entrevistA

esteve López
“L’actuació en moments d’urgència és 
el que més m’atrau de la meva feina”


