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telèfons D’interès
AJUNTAMENT 93 772 50 30

Àrea Serveis 
Personals

93 772 50 30

Atenció al 
consumidor

93 772 50 30

Aula de Música 93 131 83 11

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

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

FARMÀCIA DURBAN  93 768 01 98

FERROCARRILS
CATALANS

93 205 15 15

GAS NATURAL. 
Distribució

902 200 850

GUÀRDIA 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

MOSSOS 
D’ESQUADRA

112

ORGT (Masquefa) 93 472 91 41

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 657 98 33 90

TAXI 600 542 614

TAXI 8 places  
i adaptat

648 659 009

El Pla Local de Joventut (PLJ) 2017-2020 impulsat 
per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
Masquefa segueix progressant amb pas ferm i 
encara aquests dies en una nova fase decisiva. 
Al llarg d’aquest mes de febrer es donarà per 
finalitzada la fase de diagnosi amb la celebració 
divendres 17 de febrer  de  tres  espais  participatius.  
A  les  17  h.,  el  Casal  de  Joves,  acollirà  una  trobada  
amb masquefins de menys de 18 anys; i a les 19 h., 
es realitzarà un taller per a joves majors d’edat i 
per a les entitats locals. En ambdues activitats, a 
més, es convidarà als assistents a un berenar.  En 
paral·lel,  es  repartiran  diferents  qüestionaris  a  
l’Institut  amb  l’objectiu  que  tots  els  estudiants  
tinguin  l’oportunitat de participar d’aquest espai 
participatiu.  El  PLJ  2017-2020  va  començar  el  

passat  octubre  del  2016.  Des  d’aleshores,  i  durant  
aquesta primera fase de diagnosi, s’han realitzat 
sessions participatives amb  els professionals del 
municipi que treballen o tenen relació amb els joves 
i una taula política. 

recta final De la fase Diagnosi Del 
pla local De Joventut 2017-2020 

teMa 
Del Dia

TD
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Administració electrònica: més drets i més pos-
sibilitats per relacionar-se amb l’Ajuntament 
L’ús  i  la  implantació  dels mitjans  electrònics  a  
l’administració  pública  són ja,  avui  en  dia,  una 
realitat  ben  palpable  arreu.  A  més,  són un estàndard  
internacional  bàsic  de  qualitat  democràtica i una 
necessitat essencial per tal que tots els ciutadans 
tinguin garantit el ple dret de poder relacionar-se 
amb l’Ajuntament de forma simplificada, àgil i 
eficient.  El govern municipal  és plenament conscient  
i se sent estretament identificat amb  aquesta 
realitat. Per  això, i  per  tal  d’aprofundir  en  l’impuls  
de  la  transparència i acostar  la  gestió  pública  a  
la població, els masquefins veuran reforçades ben 
aviat les seves possibilitats de relacionar-se amb el 
consistori  amb   la   implantació   de   l’administració   
electrònica i   del  gestor   d’expedients   a   l’Ajuntament 
de Masquefa.  L’administració  electrònica  suposarà  
un ampli  benefici  per a tots  els  masquefins:  accés  
als serveis   públics   les   24   hores,   tots   els   dies   
de   la   setmana;   simplificació   dels   tràmits  amb   
l’Administració; rapidesa i agilitat en l’obtenció del 
servei que se sol·licita; o, entre d’altres, l’estalvi del 
desplaçament físic a l’Administració. 

El  2017,  a  més,  serà  una  nova  ocasió  per  consolidar  
l’aposta  d’aquest  equip  de  govern  per  la promoció  
i  la  difusió  de  la  cultura  a  la  vila.  Un  eix  bàsic  que,  
com  l’administració  electrònica, permet  garantir  el  
creixement  de  les  comunitats. Una  bona  mostra  
són  els  projectes “Masquefa sona  bé” i “Fem  
Cultura”, èxits  de  participació  any  rere  any  al  
municipi,  i  que enguany,  de  ben segur seguiran 
contribuint a garantir un estat òptim de salut de la 
cultura a la nostra vila.

 Xavier Boquete 
Alcalde de Masquefa

Edita: Masquefa Impulsa. Fotografies: Arxiu Municipal. Redacció i disseny gràfic: Mirada 
Local SL. Impressió: VOLPRINT BCN, SL. Tiratge: 3500 exemplars. Imprès en paper ecològic.  
Dipòsit legal: B-1994-2008

Hem  sentit  molt  a  parlar  de  la  microflora  intestinal  
i de  la  flora  vaginal, de  la  importància  de mantenir  
un  bon  equilibri  de  la  nostra  microbiota  per  gaudir  
d’un  bon  sistema  immunitari.  En aquest article,  però,  
parlarem  d’una altra  flora  molt  més  desconeguda,  
però  també  imprescindible per al nostre organisme. 
Es tracta de la microbiota bucal.La microbiota bucal  
està formada per un conjunt de microorganismes 
que es localitzen de manera normal en la cavitat 
oral. A diferència de les altres flores, aquesta té una 
composició de bactèries i altres microorganismes 
molt heterogènia i complexa i la presència de peces 
dentals encara la fa més  diferent.  A  més, és  una  flora  
que  es  va  modificant  al  llarg  de  la  nostra vida  -des  
del  naixement- degut a l’erupció de les primeres dents 
i també per el consum dels diferents nutrients.D’ella 
obtenim  beneficis importants per a la nostra salut: 
ens ajuden a fer la  digestió i produeixen vitamines.  
Però  el  millor  efecte  beneficiós  de  la  microbiota  
bucal  podria  ser  la  seva  capacitat  per interferir  en  
l’establiment  de  patògens  externs  en  la  cavitat  oral,  
ja que  està  constantment  en contacte amb l’exterior.
La flora bucal és una de les claus per tenir una correcta 
salut bucodental.

Aquests consells són bàsics per prevenir les càries 
i altres malalties periodontals i per disminuir el 
risc de patir malalties cardiovasculars i episodis 
coronaris. T’animen  a  que  ens  preguntis  tots  els  
dubtes  que  et  preocupin respecte  la  teva  higiene  
bucal.  L’equip de Farmàcia Masquefa està al teu 
servei per resoldre’ls. Ens podeu seguir també al 
Facebook(Farmacia Masquefa), on trobareu nova 
informació cada setmana. 

Tenir cura de la higiene bucal: rentar-nos les dents 
després de cada àpat, canviar el raspall dental cada 2 
o 3 mesos, i fer una neteja dental professional mínim 
un cop a l’any. 
 
Evitar una dieta rica en sucres.
 
Evitar el tabac.
 
Fer una bona hidratació per mantenir un bon nivell 
d’humitat bucal. 

Prendre Probiòtics per restablir la flora bucal normal 
i, d’aquesta manera, ajudar a reduir l’adherència de 
la placa bacteriana a les dents, prevenir les càries i 
disminuir el mal alè. 
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Què hem de fer, doncs, per mantenir un bon equilibri 
de la nostra flora bacteriana oral?

Sílvia Jiménez Tort. Farmacèutica Titular. Farmàcia Masquefa
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El consistori passarà a assumir la gestió íntegra de 
la piscina propietat de l’entitat per a un període de 25 
anys i amb un lloguer anual de 7.000€. L’acord també 
recull el compromís d’invertir un total de 300.000€ 
en concepte de millores. Amb aquest conveni,  
l’Ajuntament passarà a assumir la gestió completa 
de les dues piscines del municipi: la piscina municipal 
i la piscina de l’Alzinar.

L’objectiu d’aquesta actuació conjunta feta amb els 
Mossos d’Esquadra era prevenir possibles furts, 
robatoris i estafes durant l’època nadalenca, quan 
s’incrementa l’activitat comercial i l’afluència de gent al 
carrer, fet que propicia un augment de les possibilitats 
de comissió d’aquest tipus de delictes. 
Fins avui, els resultats de la campanya han estat 
satisfactoris tant per l’escassetat de delictes i furts 
com per la percepció de seguretat que es crea entre la 
ciutadania i especialment entre els comerciants.

La presència policial tenia un caràcter bàsicament 
preventiu per tal de minimitzar els riscos de possibles 
delictes i faltes contra la propietat als establiments. 
Al mateix temps, el cos va dur a terme una campanya 
informativa entre els comerciants, als quals se’ls va 
lliurar un fulletó amb recomanacions i informació sobre 
com actuar i a qui alertar en cas de ser víctimes d’un 
furt, un robatori o una estafa.

El conveni té com a objectiu capgirar la complexa 
situació econòmica que travessa aquesta històrica 
entitat masquefina, la més antiga del municipi, 
nascuda l’any 1959. En  aquest  sentit,  l’associació,  
amb  un  deute  de  més  de  60.000€  generat  durant  
la  gestió  de  l’anterior  junta  amb petits  creditors  
i  proveïdors  -entre  els  quals  l’Ajuntament,  amb  
qui  mantenia  un  deute  de 8.000€-, es  trobava  fins  
ara  en  situació  de  pre-concurs  de  creditors. “Amb 
aquesta iniciativa solucionarem el resultat d’una 
gestió econòmica més que ineficient per part de 
l’anterior junta, a la qui li demanem que s’expliqui i 
assumeixi responsabilitats per haver portat l’entitat 
a una situació de fallida econòmica”, afirma l’alcalde 
Xavier Boquete.

Termes de l’acord
ProPòsiT de la camPanya

inTensiFicaciÓ de la PresÈncia Policial i 
dels PaTrUllaTGes a PeU

comBaTre Una GesTiÓ deFiciTÀria

El convEni s’Emmarca En l’objEctiu dEl 
govErn municipal dE  capgirar la com-
plexA situAció econòmicA que trAvessA 
aquEsta històrica Entitat masquEfina.

dEl 21 dE dEsEmbrE al 5 dE gEnEr El cos 
va intEnsificar la prEsència i Els patru-
llAtges A peu en els eixos comerciAls i 
va rEalitzar una campanya informativa 
EntrE Els comErciants.

acord EntrE l’ajuntamEnt i l’alzinar 
pEr a la gEstió dE la piscina dE l’Entitat

la policia local duu a tErmE durant El 
nadal la campanya “comErç sEgur” º
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En l’ampliació de la vorera de la cruïlla de l’Avinguda 
Catalunya amb el carrer Xic de l’Anyé per dotar 
aquest lloc de pas habitual de vianants d’una millor 
practicabilitat i, sobretot, assegurant una major 
seguretat de les persones que hi circulen cada dia.

L’ampliació de la vorera se suma als treballs realitzats 
al llarg del darrer any a diferents punts de Masquefa 
en el marc del Pla de Mobilitat de l’Ajuntament, que 
té per objectiu optimitzar la circulació al municipi 
i millorar aquells aspectes de la via pública que 
són susceptibles de generar situacions de risc o 
inseguretat.

Amb l’objectiu de prestar més i millors serveis als veïns 
de Masquefa,  la Policia Local compta amb un nou vehicle 
que està equipat amb els elements necessaris per 
realitzar les tasques diàries de control i seguretat. Es 
tracta d’un tot terreny Nissan Qashqai de rènting que 
substitueix l’anterior vehicle del cos municipal.

El  regidor  de  Governació,  Carles  Mernissi,  destaca  
que ”l’adquisició  d’aquest  nou  vehicle permet 
millorar la capacitat de resposta de les forces de 
seguretat municipals i evidencia la voluntat de 
l’Ajuntament d’oferir millors recursos i equipaments 
als masquefins”

L’automòbil s’ha adquirit a través de la compra 
agregada de vehicles per als ens locals que 
ofereix l’Associació Catalana de Municipis (ACM), 
circumstància que ha permès al consistori un estalvi 
de tràmits administratius i una millora econòmica 
dels serveis. 

en QUÈ consisTeiXen les oBres?

Pla de moBiliTaT

caracTerísTiQUes del vehicle

ampliació dE la vorEra dE la cruïlla dE 
l’avinguda catalunya amb Xic dE l’anyé

l’ajuntamEnt dE masquEfa continua 
trEballant En la millora dE l’Espai pú-
blic dEl municipi i, En EspEcial, En l’adE-
quació dEls carrErs, placEs i vorErEs 
dEl nucli urbà i lEs urbanitzacions.

l’ajuntamEnt dE masquEfa adquirEiX un nou 
cotXE 4X4 pEr donar suport a lEs tasquEs 
diàriEs dE sEgurEtat i atEnció ciutadana.

nou vehicle per A lA policiA locAl
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Els treballs van consistir en l’adequació de les 
instal·lacions elèctriques i en la substitució de 
l’enllumenat  públic per nous  dispositius  LED que  
permeten reduir  fins  a  un  50%  l’actual despesa  
energètica.  A  més,  la  il·luminació  LED,  a  diferència  de  
la  que  s’utilitzava  fins  ara,  és totalment sostenible i no 
emet gasos d’efecte hivernacle com el CO2. L’actuació, 
impulsada per la Regidoria  de  Medi  Ambient,  es  
duu  a  terme  als carrers  Major,  Crehueta,  Serralet, 
Doctor  Jover,  Bonavista, a la Plaça de l’Anoia, al  Pavelló 
Poliesportiu i a la nova pista coberta.

L’Ajuntament  de  Masquefa  ja  ha  donat  per  finalitzada  
la  primera  fase  del  projecte  de  construcció del  futur 
pavelló poliesportiu municipal, i que ha consistit 
en la instal·lació de tota la coberta de la pista i 
d’un nou sistema d’il·luminació que permet l’ús de 
l’equipament en horaris sense llum solar. Des del 
mes de gener,   l’espai ja ha començat a ser utilitzat 
per les escoles  i per diferents equips. Ara, un cop 
coberta la pista,  l’objectiu de l’equip de govern és, en 
una segona  fase, començar les obres que permetin 
culminar  la construcció definitiva d’aquest  segon  
Pavelló  Poliesportiu  de Masquefa  i  donar  resposta  
a  les  necessitats  expressades  pels  veïns  i  el  teixit  
esportiu  i  educatiu local. 

El  mes  de  gener,  l’Ajuntament  de  Masquefa  va  donar  
el  tret  de  sortida  a  la  campanya  d’asfaltat  d’enguany 
arranjant les zones malmeses de la Font del Roure. Els 
treballs es van dur a terme des de finals  del  passat  mes  
de  desembre  del  2016  i  durant  la  primera  setmana  
del  2017  aprofitant  l’aturada de l’activitat escolar 
per les festes nadalenques. En paraules del regidor 
d’Obres, Serveis i Via Pública, Enrique Gómez, aquesta 
actuació era ”una feina de posada a punt totalment 
necessària per  garantir  la  seguretat  de  les  famílies  i  
els  estudiants de  l’escola  Font  del  Roure  i  per  facilitar  
el trànsit rodat i a peu per aquesta zona de pas”.

Un esTalvi enerGÈTic del 50% 

amb   aquEsta   actuació   El   consistori   dóna   
rEsposta   a   lEs   nEcEssitats   EXprEssadEs   
pEr l’associació masquEfa comErç. 

l’AjuntAment ApostA per 
l’Eficiència i la sostEnibilitat
EnErgètica

l’ajuntamEnt cobrEiX la pista dEl 
futur pavElló poliEsportiu 

inici dE la campanya  d’asfaltat 2017



7AM Masquefa batega

febrer 2017
ACTUALITAT
MUNICIPAL

Durant la trobada amb Laura Vilagrà, l’equip de 
govern també va exposar la voluntat de donar una 
resposta àgil al litigi territorial amb La Beguda Alta, 
que afecta a 900 veïns de la zona els quals pateixen 
problemes i dificultats administratives, i va emplaçar 
al Departament de Governació a buscar una solució al 
conflicte territorial.

L’Ajuntament també va compartir amb Laura Vilagrà 
una proposta per habilitar a Masquefa una comissaria 
dels Mossos d’Esquadra compartida amb el municipi 
de Piera amb l’objectiu d’oferir a tots els veïns un servei 
més proper, segur i eficient. 

Xavier Boquete va aprofitar per demanar el suport 
de la Generalitat a l’hora de reclamar al Ministeri de 
Foment que inverteixi en el traçat que uniria La Beguda i 
Masquefa amb Abrera, un tram de 6,5km que permetria 
connectar la carretera B-224 amb l’autovia A-2.  L’alcalde 
va constatar que seria un “eix viari fonamental pel sud 
de la comarca de l’Anoia”. 

conneXiÓ de la carreTera B-224 amB l’aU-
Tovia a-2

conFlicTe TerriTorial 
de la BeGUda alTa

comissaria dels mossos d’esQUadra com-
ParTida amB Piera

la dElEgada tErritorial dEl govErn a 
la catalunya cEntral visita masquEfa

Un projecte impulsat per l’Ajuntament, la Fundació 
Privada Àuria i la Fundació Privada Jaume Balmes des 
del 2016. El projecte  compta  amb una subvenció de 
147.642,05€ i està cofinançat pel Fons Social Europeu 
i el Servei d’Ocupació de Catalunya.  La Unió Europea ha 
destinat fons per fer front a la situació de desocupació  
juvenil a través de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, sota 
el lema “El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”

QUÈ és “créiXer-FUTUr: 
aPrenenTaTGe, FormaciÓ i inserciÓ laBoral 
Per a joves”?

S’adreça a joves amb dificultats per seguir els 
aprenentatges i pretén donar continuïtat al seu itinerari 
formatiu i laboral en vinculació amb l’entorn, comptant 
amb la implicació dels diferents agents socials: 
empreses, centres educatius, entitats i ajuntaments, 
amb l’objectiu d’aconseguir la seva inserció laboral. 

QUÈ oFereiX el ProjecTe?

El projecte es va iniciar el mes de gener amb un grup 
format per vint alumnes, i finalitzarà el desembre de 
2017. Les aules formatives estan ubicades a l’edifici 
Francesc Mata i Sanghés a La Beguda Alta. 

on es dUU a Terme?

una vintEna d’alumnEs participEn 
d’aquEst projEctE quE té com a ob-
jEctiu dotar Els jovEs dE formació 
Educativa i profEssional pEr a la in-
sErció laboral. 

laura vilagrà va compartir una rEunió 
dE trEball amb l’Equip  dE  govErn  on  Es  
van  posar  sobrE  la  taula  difErEnts  
qüEstions  EstratègiquEs  quE afEctEn 
El municipi.

créiXEr-futur: aprEnEntatgE, formació 
i inserció lAborAl per A joves
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durant  El  mEs  dE  gEnEr  l’ajuntamEnt  
va  rEprEndrE  El  pla  dE millorEs  dE  lEs  
urbAnitzAcions ArrAnjAnt les zones mAl-
mEsEs dE la urbanització dE can parEllada.

CAN PARELLADA

ACTUACIONS AL LLARG DE 2016

En  el  marc  del  Pla  de  Millores  de  les  Urbanitzacions  
impulsat  per  la  Regidoria  d’Urbanisme,  l’Ajuntament  
durà  a  terme  al  llarg  dels  propers  mesos  la  substitució  
d’un  total  de  550  faroles  per nous halogenurs 
metàl·lics ceràmics a les urbanitzacions de Can Quiseró 
i Can Parellada. 

Aquesta actuació se suma a les que s’han dut a terme 
al llarg dels darrers mesos en aquestes dues zones  del  
municipi  amb  l’objectiu  d’oferir  als  veïns  un  estat  
òptim  i  segur  de  la  via  pública  i  dels serveis que s’hi 
presten.

Els  treballs  de  reparació  en  aquesta  zona  del  
municipi  consisteixen  en  la substitució  de  l’asfaltat 
que, amb el lògic pas dels anys i el desgast conseqüent, 
s’ha anat malmetent. Les obres afecten  uns  12.000  
metres  quadrats  i  es  duen  a  terme  als  carrers  
Hospitalet,  Esparreguera, Nou, del Sud, Roger de Flor 
i a l’avinguda Baixador.

L’Ajuntament, en el marc del Pla de Millores de les 
Urbanitzacions, va dur a terme al llarg de l’any 2016 
una sèrie d’actuacions per millorar l’estat de les 
urbanitzacions de Can Parellda, Can Quiseró, Can Valls 
i El Maset i que se sumen a les que també s’impulsaran 
durant aquest 2017. Entre els treballs més destacats, 
reasfaltats, actualitzacions del sistema d’enllumenat 
públic, pavimentació de les voreres, reordenació viària, 
adequació de les zones verdes, parcs infantils, zones 
esportives o contenidors.

masquEfa EngEga El sEgon any dEl pla 
dE millorEs dE lEs urbanitzacions  

continuen les millores A les 
urbAnitzAcions
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un total dE 15 pErsonEs participEn dEs 
dE finals dEl mEs dE dEsEmbrE i fins 
El propEr abril d’un curs d’anglès a2 
subvEncionat pEl sErvEi d’ocupació 
dE la gEnEralitat dE catalunya

consulta la guia formativa pEr a pEr-
sonEs adultEs 

l’ajuntamEnt dE masquEfa ofErEiX pEr al 
primEr trimEstrE dEl 2017 cursos forma-
tius pEr a pErsonEs adultEs, al cEntrE 
tEcnològic comunitari (ctc), En Els àm-
bits dE tEcnologiEs dE la  informació  i  
la  comunicació  (tic), ocupació i EmprEsa. 

El  curs  d’anglès  A2  de 170  hores  lectives, que 
organitza  la  Regidoria  de  Promoció  Econòmica, 
permet als alumnes que el superen obtenir un 
diploma d’assistència i aprofitament reconegut per 
la Generalitat. Pel que fa a les sortides professionals, 
la persona participant adquirirà competències 
concretes del nivell A2 en l’idioma anglès. 

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la 
Generalitat ha atorgat una subvenció de 12.393€  per  
a  la  realització  d’aquest  curs  adreçat  preferentment  
a  persones  en  situació  d’atur,  amb  l’objectiu que 
puguin potenciar el seu currículum i, d’aquesta 
manera, incrementar les opcions de trobar feina.  

bona acollida dEl curs dE formació 
ocupAcionAl

FormaciÓ adreçada a Persones en 
siTUaciÓ d’aTUr

sUBvenciÓ del soc i del minisTerio de em-
Pleo y seGUridad social

Consulta  l’oferta  de  cursos  a: 
h t t p : // w w w. m a s q u e f a . c a t /
j s p / c a t / m o s t r a C o n t i n g u t .
jsp?noticia=31934
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Diferents  centres  exposaran  la  seva oferta  
formativa, faran exhibicions i demostracions   
pràctiques,   perquè els  visitants  puguin  veure  
com  són els estudis que els proposen. 

Orientadors  de  la  Xarxa  TET  Anoia Sud,  el Consell     
Comarcal i la Diputació oferiran informació i   
assessorament   personalitzat   als visitants  sobre     
les  diferents opcions per continuar estudiant. 

La  Fàbrica  Rogelio  Rojo  serà  l’escenari  el  proper  
9  de  març (de les 10h.  a les 13:30h. i de les 16h. 
a les 18h.) de  l’onzena  edició  d’aquest projecte 
organitzat per l’Ajuntament en el marc de la Xarxa 
TET Anoia Sud, i en col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat. La Fira  ofereix als joves, a 
les seves famílies i a les  persones que  aposten  per  
formar-se  de  forma  continuada, diferents  eines i  
recursos per orientar-los en el seu futur acadèmic 
i/o professional.

Al  llarg  de  la  setmana  de  Fira  Futur  es  realitzaran  
diverses  xerrades  d’orientació  adreçades  a 
diferents col·lectius: 

Data: dijous, 2 de març
Hora: 12 h. 
Lloc:   Auditori   del   Teatre   Foment (c/ de la Plaça, 
16 – Piera) 
A qui s’adreça:  alumnes  dels  PFI Anoia Sud de Piera 

Data: dilluns, 6 de març 
Hora: 15:30 h. 
Lloc: CTC Masquefa 
A qui s’adreça:  públic  en  general  i alumnes del 
curs de preparació per a  les  proves  d’accés  a CFGS  
de Masquefa 
Inscripcions:   93 7725030 / educacio@masquefa.net

Data: dijous, 9 de març 
Hora: 18:30 h. 
Lloc: sala d’actes de la biblioteca El Safareig 
(Capellades) 
A qui s’adreça: famílies (especialment per a famílies 
d’alumnes de 3er i 4rt d’ESO)

Data: dijous, 16 de març 
Hora: 09:30 h. 
Lloc: CTC Masquefa 
A qui s’adreça:  alumnes  del  curs de   preparació   
per   a   les   proves d’accés a CFGM  de Masquefa

Data: dimarts, 7 de març 
Hora: 19 h. 
Lloc: biblioteca  de  l’Institut  de Masquefa 
A qui s’adreça: famílies (especialment per a      
famílies d’alumnes de 3er i 4rt d’ESO)
Inscripcions:    93 772 5030 / educacio@masquefa.net

Data: dilluns, 6 de març 
Hora: 09 h.
Lloc:  Sala  Polivalent  de  la  Fàbrica Rogelio Rojo 
A qui s’adreça:   alumnes   de   4t d’ESO de l’Institut 
de M asquefa i alumnes  del  curs  de  preparació  per 
a les proves d’accés a CFGM  de Masquefa. 

fira futur torna a obrir lEs sEvEs 
portEs aquEst 2017 

esTands d’oFerTa FormaTiva

PUnT d’orienTaciÓ

 Tens clar què vols estudiar o de què vols treballar?

Identifica i entrena les teves competències. 

orienTa’T en Família

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 arri-
bar els comentaris personalment a:

Àrea de Serveis Personals 
(C/ Crehueta, 33)

les 
vostres 
opinions Correu electrònic 

masquefabatega@masquefa.net

Professionals de diferents branques faran    
xerrades    sobre com van cursar  els    seus    estudis    
i    com després han trobat  una  feina  i  els apliquen.   
Tractaran l’àmbit social, científic,  físico-esportiu, 
humanístic, cossos   de   seguretat,   tecnològic   i 
sanitari.  

esPai d’eXPeriÈncies

Xerrades d’orienTaciÓ
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l’ajuntamEnt  dE  masquEfa  EngEga  una  
nova  tEmporada  d’aquEst  popular  ciclE  dE  
música EstablE. consultEu tota la progra-
mació a través dEl wEb www.masquEfa.cat

El “masquEfa sona bé”, a punt pEr comEnçar 
la quarta Edició
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Club  Esportiu  Masquefa;  Associació  esportiva  
Masquefa Trail;  Associació  Aula  Musical  l’Alzinar-
Cal Tenas; Fibro-Masquefa; Associació de Veïns de 
Can Quiseró; Club Bàsquet Masquefa; Club de Tir  
Esportiu;  Associació  Alma;  Masquefa  Comerç;  
AMPA  Escola  Vinyes  Verdes;  Associació  de  la 
Gent  Gran  de  Masquefa; Fernando  Orihuela; Colla  
de  Geganters  i Grallers  de  Masquefa;  Colla  de 
Ball  de  Bastons;  L’ Alzinar,  Societat  Recreativa  
i  Cultural;  Ràdio  Masquefa; Club  Excursionista 
Anoia i Bijapi.

masquEfa viu una marató dE rècord 

Entre  les  propostes  més  destacades,  el  concert  
de  Sant  Esteve,  el Parc Infantil, tallers nadalencs, 
representacions teatrals, la visita del patge Viu-
Viu, la Cavalcada de Reis,  La Nit  en  Blanc,  el  
concert  de  Nadal  benèfic,  una  exposició  de  
pintures  i  escultures  fetes  per artistes locals, 
la festa de Cap d’Any i la festa de post-Cap d’Any;  
o propostes com el Caga Tió, un taller per pintar 
boles de paper per penjar-les a l’arbre de Nadal 
i la visita del Pare Noel organitzades pel comerç 
local masquefí.

La  Beguda  també  es  va  engalanar  un any  
més  per  donar  la  benvinguda a  les  festes  
nadalenques amb propostes per a tota la família 
com la segona edició de la Fira de Nadal, un joc 
del quinto, la representació  de  l’obra “Boeing-
Boeing”,  la  visita  del  patge  Viu-Viu  i  la  tradicional  
Cavalcada  de Reis.

un nadal plE d’activitats, 
il·lusions i regAls 

el nadal TamBé arriBa a la BeGUda

enTiTaTs ParTiciPanTs 

Des de l’1 fins al 18 de desembre, el municipi va 
aconseguir recaptar un total de 2.020€ que han 
anat  destinats  íntegrament  a  la investigació  i  la  
recerca mèdica  de  l’ictus i  les  lesions  medul·lars  
i cerebrals traumàtiques. Amb aquesta xifra, la vila 
aconseguia superar els 1.922 € recaptats l’any 2015.  
Aquest  nou  èxit  solidari  va  ser  possible  gràcies  als  
diners  recaptats  en  les guardioles habilitades als 
diferents establiments comercials i a la implicació 
dels veïns i les entitats.
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El  jove  masquefí,  de  només  11  anys,  ha  finalitzat  
en  quarta  posició  el  Campionat  espanyol  de 
Superenduro,  que  consta  de cinc carreres  a  les 
ciutats  d’Àvila,  Osca,  Cuenca, Burgos i  Madrid.  
A la categoria de 85 cc, Descalzo ha demostrat tot 
el seu potencial aconseguint, en algunes curses, 
pujar al  podi.  L’Ajuntament  de  Masquefa  reconeix  
el  mèrit  de  l’esportista  i  li  desitja  el  millor  en  
les properes competicions.

alEX dEscalzo trEpitja fort al cam-
pionat dE supErEnduro

El Club  Bàsquet  Masquefa va  celebrar  a mitjans  

del  mes  de  gener  la  presentació  oficial  de  tots  

els seus equips per aquesta temporada 2016/2017. 

Aquest curs, l’entitat compta amb  una vuitantena 

d’esportistes i un total de vuit equips: escola, pre-

mini masculí, mini masculí, infantil femení, cadet 

masculí, júnior femení, sots 21 i sènior masculí. 

El cb masquEfa 2016/17 Es 
prEsEnta davant l’afició 

“Gas a Fons” va rebre el 20 de gener el premi 
a Millor Escuderia Organitzadora d’Off-Road 
del 2016 durant la gala d’entrega de premis  
que la Federació Catalana d’Automobilismes  
(FCA) organitza anualment per guardonar els 
protagonistes  del món del motor català.   L’entitat 
masquefina va rebre el reconeixement  del  
màxim  organisme  de  l’automobilisme  al  país  
per l’organització, el passat 25 de setembre, 
de la Copa Catalana 3 Hores de Resistència 
d’Autocros.

Des de la  seva  fundació  l’any  2003, “Gas  a  Fons”  
ha organitzat més de 25 curses de diferents 
disciplines   d’Autocros, Resistència i Eslàloms.   
La Federació Catalana d’Automobilisme va 
premiar els anys 2006 i 2007 a l’entitat amb el 
guardó a Millor Club Organitzador d’Eslàloms. 
I els anys 2008 i 2009, també de forma 
consecutiva, va ser distingit per l’organisme 
com a Millor Club Organitzador de Campionats 
de Catalunya d’Autocros. 

“gas a fons”, prEmi a millor EscudEria 
organitzadora d’off-road 2016 

l’Entitat  Esportiva  masquEfina  va  
Entomar  El  rEptE  fa  uns  mEsos  dE  
recuperAr  lA  copA cAtAlAnA 3 hores 
dE rEsistència d’autocros dEsprés dE 
divErsos anys d’absència al municipi.

Un PalmarÈs diGne de menciÓ 
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la cursa dE lEs trEs fonts, 3r millor 
trail curt dE l’Estat Espanyol dEl 2016 

nou èXit dEl club pEtanca masquEfa

ainoa ayora quEsada dEbuta amb 
l’associació gimnàstica masquEfa

la prova organitzada pEr “trail mas-
quEfa” ha rEbut El rEconEiXEmEnt dEl 
wEb EspEcialitzat “runEdia”

Un reconeiXemenT de PresTiGi

El  portal  web “Runedia”,  plataforma  de  referència  
per als amants i practicants de l’esport de competició 
a l’aire lliure i amb una mitjana de 660.000 visites 
mensuals, ha premiat la cursa de Les Tres  Fonts 
-que el passat 23 d’octubre va celebrar la seva 
segona edició- com  a tercer  millor  trail  curt  (menys  
de 15  quilòmetres)  de  l’Estat  espanyol  del 2016.

El rànquing ha estat elaborat a partir dels vots i els 
comentaris de més de 49.490 usuaris i la valoració  
dels  membres  d’un  jurat  format per  atletes  d’elit.  
A l’hora de  definir  els  premis,  s’han valorat aspectes 
com l’organització de la prova, el preu, l’ambient 
existent, els serveis oferts, la qualitat del recorregut 
o la dificultat presentada.

El Club Petanca Masquefa, amb una llarga i 
contrastada trajectòria al municipi en aquesta 
disciplina esportiva, ha sumat dos nous èxits més 
al seu extraordinari palmarès. Els equips masculí A i 
B s’han proclamat campions de les seves respectives 
lligues federatives catalanes; mentre que el conjunt 
C, lluitarà  per  pujar  de  categoria.  Mentrestant,  
l’equip  femení  ha  aconseguit  mantenir  la  categoria 
després de l’anhelat ascens aconseguit la passada 
temporada. 

La  gimnasta  masquefina  Ainoa  Ayora  Quesada,  de  
només  14  anys,  va  participar  el  passat  21  de gener  
en  el  seu  primer  campionat  escolar,  a  Esplugues  
de Llobregat,  enrolada  a  les  files  de  l’Associació 
Gimnàstica Masquefa. La jove esportista, que 
competia en categoria cadet, va desplegar durant  
el  campionat  de  gimnàstica  artística  un  estil  molt  
elegant  i  tècnic  que  li  va  permetre aconseguir una 
meritòria tercera plaça en la disciplina individual. 
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el casal De Joves se suMa a la coMMeMoració Del Dia 
De la Dona treballaDora

el renovat skatepark De Masquefa Ja és una realitat 

Dissabte  11  de  març,  Dia  Internacional  de  la  Dona  Treballadora,  el  Casal  de  Joves  de  Masquefa donarà  
suport  a  la  diada  amb  l’organització  del “Femmfest”;  una  jornada  lúdica  i  reivindicativa adreçada al jovent 
masquefí que se celebrarà al Casal de Joves i els voltants. L’activitat començarà a les 10:30 h. i està previst que 
s’allargui al llarg de tot el dia, fins ben entrada la nit.

Les  Regidories  d’Esport  i  Joventut i la  comissió  “Skate  
Masquefa”  van  organitzar  el  passat  21  de  gener  una 
espectacular jornada lúdica amb concursos, competicions, 
exhibicions de patinatge (skate i scooter) i una xocolatada 
popular per inaugurar aquest equipament. Els patinadors, 
doncs, poden gaudir ja de l’espai després de les obres de 
remodelació i restauració que l’Ajuntament va dur a terme 
al llarg del  2016  per  donar  resposta  a  les  necessitats  
expressades  pels  usuaris  i  joves  que  acostumen  a 
utilitzar   aquesta   instal·lació. L’actuació   va   consistir   
en   la substitució   dels   antics   elements prefabricats  
per  nous  mòduls  de  formigó,  més  resistents  a  la  seva  
utilització  i  segurs  per  als patinadors. 

FIRA 
D’ENTITATS

HORARI

ACTIVITAT ACTIVITAT ACTIVITAT ACTIVITAT

HORARIHORARI HORARI

GRAFFITI TALLER DE
DANCEHALL

CONCERTS

de les 10:30 h. a les 14 h. i 
de les 17 h. a les 22h.

FiRa d’eNTiTaTs RelaCiONa-
da aMB el MÓN de la dONa

exhiBiCiÓ  de gRaFiTTis  
a  CàRReC d’aRTisTes 
lOCals. 

TalleR   de daNCehall,   Ball 
TRadiCiONal de JaMaiCa.

aCTuaCiONs MusiCals de 
Rap FeMeNí. 

de les 10:30 h. a les 14 h. i 
de les 17 h. a les 22h.

a les 12 h. de les 17 h. a les 22 h.
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tot a punt pEr al carnaval 2017!

vinE a compartir EXpEriènciEs al casal dE jovEs

Dissabte 4 de març, la música, les disfresses, les comparses i les carrosses 
tornaran a ser un any més les grans protagonistes pels carrers de Masquefa. 

El Casal de Joves de Masquefa impulsa aquest 2017 el projecte ”Compartir experiències”. L’activitat té  com  a  
objectiu  vincular  el  jovent  masquefí  en  la  dinàmica  del  Casal  de  manera  participativa, fomentar  les  seves  
experiències,  habilitats  o  hobbies  i compartir-les  amb  els altres.Per  tot  plegat, aquest programa consisteix 
en l’organització d’activitats i tallers pensats pels propis joves. Aquells que  vulguin,   podran  dinamitzar  les  
seves  pròpies  activitats, així  com  involucrar-se  i  participar  en les propostes que s’impulsen dels del Casal. 
T’animes a provar?

LLOC

A LA FINALITzACIó DE 
LA RuA DE CARNAVAL

BeNviNguda  del  Rei  
CaRNesTOlTes i eNTRega 

de pReMis.

FàBRiCa ROgeliO ROJO

LLOC

17:30H

puNT d’iNFOMaCiÓ de sOR-
Tida de la Rua, uBiCaT a 
l’aviguNda dela líNia (CaN-
TONada CaRReR sT ClaRa)

ReCOllida  dels  NúMeROs  de  
dORsals de les COMpaRses  

LLOC
aviNguda de la líNia

18:00H
CONCeNTRaCiÓ de 

COMpaRses i CaRROsses  

24:00H

LLOC
sala pOlivaleNT 

FesTa de disFResses

SORTIDA

ARRIbADA

RECORREGuT

18:30H

aviNguda  de  la  líNia;  C/ saNT 
aNTONi FiNs l’aJuNTaMeNT; C/  Ma-
JOR; C/ saNT  peRe;  C/ CRehueTa;  
C/ saNTa ClaRa FiNs la FàBRiCa 
ROgeliO ROJO. 

aviNguda  de  la  líNia

FàBRiCa ROgeliO ROJO

sORTida de la Rua de 
CaRNaval

*Informació:  es  realitzaran  dos concursos de  comparses i carrosses  Categoria  A  (de  més  de  10 
participants)  i  Categoria  B  (de menys  de  10  participants);  i  un  concurs de comerços i aparadors 
ambientats de Carnaval. Bases: consulta les bases de la Rua de Carnaval a www.masquefa.cat. 

LLOC

TERmINI

aJuNTaMeNT de MasqueFa; Casal 
de JOves O eNviaNT uN CORReu 
eleCTRòNiC a l’adReça: 
joventut@masquefa.net

*

del 6 al 24 de FeBReR

INSCRIPCIONS PER 
PARTICIPAR A LA RuA DE 

CARNAVAL 2017
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ACTIVITATS
 REALITzADES 

50

1.430

NOuS DOCumENTS 
ARRIbATS EL 2016

5.026

uSuARIS quE HAN FET úS DEL 
SERVEI DE PRéSTEC

30.079
VISITES 

16.096
DOCumENTS 

PRESTATS

2016, la bibliotEca En XifrEs

últim naiXEmEnt dE 2016

priMer naixeMent Del 2017

Permet agafar gratuïtament durant 30 dies fins a 15 llibres o revistes; 6 DVD; 9 CD o altres materials multimèdia. 
Pots renovar o reservar un document en préstec a la biblioteca o al teu espai personal de la Biblioteca Virtual. I recorda 
retornar els documents en el termini indicat. Per cada dia de retard i documents en préstec, el  teu  carnet  rebrà  un  punt  
de  penalització. Per  cada  50  punts  el  carnet  quedarà  bloquejat  durant  15 dies.
Tan sols necessites el carnet de la Xarxa de Biblioteques i si no el tens te’l fem, és gratuït i té molts avantatges.

Nom del nadó. Muhammad Tafhim Tamim Haider 
Khan. 
Dia, hora i lloc de naixement. Dijous 29 de 
desembre del 2016, a les 21:35 hores, a l’Hospital 
Vall d’Hebron.
 Per què li han posat aquest nom?  Es  diu  
Muhammad  perquè  és  el  nom  del  profeta  de  
l’Islam. Nosaltres  som  musulmans  i  representa 
molt per a la nostra cultura. A més, ens agrada 
que també tingui el nom  del seu pare perquè 
és una tradició que cal mantenir generació rere 
generació.  Tafhim ens agrada molt, també. 
Com us imagineu el seu futur? Desitgem  que  
sigui  una  bona  persona,  que  tingui  bona  salut  
i  estudiï  molt.  Intentarem  educar-lo perquè 
sigui una persona responsable, respectuosa i 
que tingui èxit i felicitat en la seva vida.

Aitana Benítez Garcia
1 de gener de 2017

14:25 hores
Hospital General de Sant Cugat

masquefa batega
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QUÈ és el servei de PrÈsTec?

*

*

24.298

NOmbRE   DE   DOCumENTS   quE   
ES PODEN CONSuLTAR A 

LA  bIbLIOTECA
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la gEnEralitat aprova El calEndari dEfinitiu 
d’obErtura comErcial pEr al 2017
Els  dies 8  de  gener, 2  de  juliol, 1  de  novembre i 6,  8,  10,  17  
i  24  de  desembre d’enguany  seran festius  amb obertura 
comercial autoritzada a  tota  Catalunya.  D’acord,  també,  
amb  la  Llei  d’horaris  comercials  s’afegeix  dos dies  
més  al  calendari  comercial  que  els  municipis  han  
de  fixar  en  funció  del  màxim  aprofitament comercial 
i d’acord amb els comerciants. En el cas de Masquefa, 
els escollits han estat el 20 i 21 de juliol, coincidint amb 
la Festa Major.

homEnatgE a lEs parEllEs amb 50 anys o més 
dE matrimoni

L’Ajuntament de Masquefa organitza diumenge 26 de març 

un acte d’homenatge als matrimonis de la  vila  que  fa  50  

anys  o  més  que  estan  casats,  o  bé  que  els compleixen  

durant  aquest  2017.  L’homenatge  consistirà en  un  dinar  

de  germanor  i  un  ball  i  tots  els  matrimonis  que  hi  

vulguin participar poden fer la inscripció fins el 10 de 

març a l’Ajuntament (c/Major, 93). 

masquEfa, prEsEnt al tornEig dE futbol sala 
dEl craE “En polzEt” 

Un total de set equips esportius masquefins (Club Esportiu 

2013-2-,Virolai-2-,FC Masquefa, Lionsi Los Diablos 

del Futbol) van prendre part el 27 i 28 de desembre del 

tradicional Torneig de Futbol Sala organitzat pel Centre 

Residencial d’Acció Educativa (CRAE) “En Polzet” de Piera. El 

campionat, que enguany complia la seva catorzena edició, 

s’ha convertit en un dels clàssics esportius nadalencs de 

la comarca i aquest 2016 hi van participar fins a 32 equips.

El proper 26 de març, les famílies amb  nadons nascuts durant el 2016 

podran plantar al Bosc dels Infants  de  Masquefa  les  alzines  que  

l’Ajuntament  els  proporciona.  El  consistori  va  engegar  aquesta iniciativa 

l’any 2010, i des d’aleshores cada any ha regalat alzines als nadons nascuts 

l’any anterior perquè les plantin en aquesta nova zona verda com a símbol 

de l’arrelament dels infants i les seves famílies a la vila.

vuitEna Edició dE la plantada d’alzinEs al bosc
 dEls infants dE masquEfa

El tElèfon únic d’EmErgènciEs. 

La Policia  Local  recorda  als  veïns  que  tenen  a  la  seva  
disposició el telèfon  d’emergències  112  -gratuït per 
a tots els ciutadans des de qualsevol tipus de telèfon, 
fix o mòbil, durant les 24 hores del dia-  perquè  puguin  
sol·licitar  els  serveis  públics  d’urgències  sanitàries,  
d’extinció  d’incendis  i salvaments, de seguretat 
ciutadana i de protecció civil quan es trobin en una 
situació d’emergència. 



Dijous, 23 de febrer a les 18:00h

Biblioteca

Dimarts 28, de març a les 19:00h

Biblioteca
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plantada d’alzinEs 
VUITENA PLANTADA D’ALZINES AL
 BOSC DELS INFANTS. 

Diumenge, 26 de març  a les 11h 

Bosc dels Infants (Polígon 
Industrial La Pedrosa)

AVUI TAMBÉ ÉS SANT JOAN.
LA LITERATURA EINA DE VALORS
Assumir el destí i la culpabilitat. 

Moderat: per la autora Carme 
Riera i per la psicòloga Pilar 
Arlàndiz. 
Llibre:  ‘Les darreres paraules’, 
premi Sant Joan-BBVA 2016

ActivitAts bibliotecA
CINEFÒRUM
Moderat: Joan Millaret
Pel·lícula: Las amistades peligrosas

Dijous, 9 de març  De les 10h a les 
13:30h i de les 16h a les 18h 

Sala Polivalent i pati de La 
Fàbrica Rogelio Rojo

fira futur

Diumenge, 26 de març  a les 14:00h

Sala Polivalent

nocEs d’or
HOMENATGE A LES PARELLES DE 
50 O MÉS ANYS DE MATRIMONI

cursa gas a fons 

3 HORES DE RESISTÈNCIA 
AUTOCROS. 6A COPA CATALANA 
DE RESISTÈNCIA

Diumenge, 19 de març a les 10:30h

Organitza: Club Esportiu Gas a 
Fons de Masquefa

dia d’andalusia 
Dissabte, 11 de març

Organitza: Cofradia del Cristo 
Crucificado y Nuestra Señora 
de los Dolores 

Lloc: Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo

curs dE linkEdin
TROBA FEINA AMB LINKEDIN MILLO-
RANT EL TEU POSICIONAMENT

13 i 15 de febrer 

De les 09:15h a les 12:15h
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Dimecres 8 de març   a les 18:00h
Biblioteca Municipal
A càrrec de Luís López González, 
Doctor en Psicologia, director del 
Màster en Relaxació i Mindfulness 
de la Universitat de Barcelona
Organitza: Associació de Dones de 
Masquefa

Divendres 10 de març de les 
17:30h a les 19:00h 

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

A càrrec de Ruth Casanovas 
Resina, psicòloga i ballarina 
professional

Divendres, 17 de març  a les 18:00h

Biblioteca

A càrrec de Maite Garcia Bordería

Diumenge, 12 de març  a les 18:00h

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

4  NO ON  - A bit less

MONTGRINS - Masquefa i Montgrins

Diumenge, 2 d’abril a les 18:00h

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

Diumenge, 19 de febrer  a les 18:00h

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

masquEfa sona bé 

JORDI MOLINA - Matèria del temps

programa donEs 
EXPOSICIÓ  “LES  DONES  I  L’ART”

Del 6 al 10 de març 

CTC
A càrrec d’alumnes del Curs 
d’Informàtica per a Gent Gran 
i Grup d’alumnes del projecte 
Singulars

TALLER “ESCOLTA EL TEU COS. COM 
GESTIONAR LES EMOCIONS”

Dilluns 6 de març a les 18 :00h
Les obres s’exposaran del 6 al 18 
de març.
Biblioteca Municipal 
A càrrec d’Artistes Locals

EXPOSICIÓ DE PINTURA I DIBUIX 
“RETRATS DE DONES”

bAll populAr
GRUP CHOFFERS

Diumenge 12 de febrer a les 18:00h

Sala Polivalent

Preu: 2€

DUET AMOR

Diumenge 26 de febrer a les 18:00h

Sala Polivalent

Preu: 2€

GRUP CHOFFERS

Diumenge 19 de març a les 18:00h

Sala Polivalent

Preu: 2€

DUO DAVA 

Diumenge, 26 de març a les 18:00h

Sala Polivalent 

Preu: 2€

DUET AMOR

Diumenge, 9 d’abril a les 18:00h

Sala Polivalent 

Preu: 2€

Dissabte, 25 de març 

Inscripcions: del 21 de febrer 
al 10 de març.

fEm cultura
XERRADA: LA INDUSTRIALITZACIÓ 
AL SEGLE XIX 

VISITA GUIADA A LA COLÒNIA 
GÜELL I CATALUNYA EN MINIATURA 

FESTA DE DISFRESSES

Dissabte, 4 de març, a les 24:00h

Sala Polivalent

CONCENTRACIÓ DE COMPARSES I 
CARROSSES

Dissabte, 4 de març, a les 18:00h

Avinguda de la Línia

cArnAvAl 
RECOLLIDA DE NÚMEROS DE 
DORSALS DE LES COMPARSES

Dissabte, 4 de març, a les 17:30h

Punt d’Informació de sortida 
de la rua ubicat a l’Avinguda 
de la Línia (cantonada carrer 
Santa Clara)

CINEFÒRUM
Moderat: Joan Millaret
Pel·lícula: Las Sufragistas

Dijous, 9 de març a les 18:00h

Biblioteca Divendres 31 de març a les 17:30h

Casal Jove

casal dE jovEs

TORNEIG DE PLAY STATION

TALLER DE SOBRASSADA VEGANA 

Divendres 17 de març a les 17:30h

Casal Jove

Divendres 24 de febrer a les 17:30h

Casal Jove

TALLER DE CARCASSES DE MÒBIL

Divendres 24 de març a les 17:30h

Casal Jove

TALLER DE 
CUSTOMITZACIÓ DE ROBA 

SORTIDA DE LA RUA DE CARNAVAL, 
BENVINGUDA DEL REI CARNESTOL-
TES I ENTREGA DE PREMIS

Dissabte, 4 de març, a les 18:30h

Avinguda de la Línia fins 
Sala polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

TALLER “DANSANT EN EL TEMPLE 
D’AFRODITA”
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Un  dels  elements  que  més  sobta  del  govern  
de  Masquefa  és  la manca  d’anàlisi  de  la  re-
alitat,  la falta d’avaluació de les accions políti-
ques i el nul retorn als ciutadans sobre de qui-
na manera els  han  impactat  els  programes  
desenvolupats.  És  decebedor que  governin  a  
base  de  sensacions  i sense  esperit  crític.  De  
fet,  no  han  ni  presentat  el  Pla  d’Acció  Mu-
nicipal  (PAM),  eina  bàsica  per  la gestió dels 
projectes, que qualsevol govern local exposa 
als veïns al iniciar el mandat.  
El  govern  local  ens  fa  perdre  oportunitats  i  
actua  només  en  el  dia  a  dia  (què  és  molt  
important), però s’oblida del futur immediat i 
llunyà. No hi ha visió a llarg termini en àmbits 
com l’economia, la cultura,   l’urbanisme   o   els   
serveis   als   veïns. És   governa   en   funció   de   
la   sensació   d’unes demandes, però no a par-
tir del coneixement de les necessitats. 

A  hores  d’ara,  i així  ho  proposem,  hauríem  
d’estar  treballant  per  la  Masquefa  que  volem  
els propers  10-15  anys.  

Com  volem  que  sigui  el  nostre  municipi,  les  
infraestructures,  la  formació,  l’economia  o  
els  serveis  a  les  famílies,  els  joves  i  la  gent 
gran?  En  el  nostre  territori  tot  està relacio-
nat, no hi ha compartiments estancs.

Encetem el camí de l’estratègia compartida! 
D’aquesta manera superarem  els reptes i de-
finirem un  projecte  col·lectiu  en  base  a  un  
anàlisi  de  la  situació  actual,  unes  expecta-
tives  de  futur  i  un conjunt d’accions i progra-
mes que actuaran sobre les necessitats d’ara i 
de les de demà.
Necessitem un canvi. Fem-ho fomentant i tre-
ballant el coneixement sobre la nostra realitat 
a peu de carrer, dialogant, parlant, debatent i 
analitzant amb esperit crític, i sobretot amb la 
mirada posada en la Masquefa del futur, la que 
heretaran els nostres infants i joves.

 Ho sabem fer, ho podem fer! 

Ciu · la FORMaCiÓ és lliBeRTaT i FuTuR

psC · a MasqueFa, el CONeixeMeNT COM a Base peR pReNdRe deCisiONs

L’educació  és  una  eina  única,  vital  i  essencial  
per aconseguir formar ciutadans lliures, 
crítics,  autònoms, responsables i capaços de 
lluitar  per complir els seus somnis i  pel seu 
futur amb igualtat de condicions.  És  un  dret  
irrenunciable  per a qualsevol  persona i un  deure  
bàsic  per  a  qualsevol societat, que cal preservar 
i potenciar. L’educació, a més, tant a casa com a 
l’escola, és una magnífica eina de socialització, 
integració i cohesió social i un antídot eficaç  
contra l’exclusió, la intolerància, la violència i els 
prejudicis. Conscients  de   la   transcendència   i  
la   importància  cabdal d’educar  i  de  formar en 
valors  i coneixements–sigui  quin  sigui  el  seu  
lloc  de  naixement  o  condició  social,  econòmica,  
religiosa  o cultural-, des de l’Ajuntament de 
Masquefa treballem dia a dia per oferir a tots 
els nostres veïns, des dels  infants  fins  a  la  
gent  gran,  un  complet  i  variat  programa  
d’eines  i  equipaments  educatius i formatius 
de primer nivell adaptats a les seves necessitats i 

encaminats  a  millorar,  any  rere  any  i  al llarg  de  
tota la vida, els seus coneixements  i habilitats i  
el seu desenvolupament  personal  i professional. 
Un  bon  exemple  en  són  projectes com  Fira  
Futur –que enguany  compleix la seva 11a  edició-,  
el Servei Socioeducatiu per a Infants i Joves, el 
Projecte Singulars, el Servei d’Atenció a Famílies 
i Joves, el servei de reforç escolar, ajudes per a 
estudis post-obligatoris,  la formació continuada 
per a adults o la formació ocupacional.

Eines, totes elles, impulsades des de l’Ajuntament 
i que, gràcies al suport d’institucions i a 
la tasca ingent i vital del teixit associatiu i  
educatiu  masquefí i de tants i tants voluntaris, 
contribueixen a fer de Masquefa un poble cada 
dia més lliure, cohesionat i preparat per als reptes 
del present i del futur.

Xavier Boquete i Saiz

masquefa@diba.cat
@xaviboquete

Daniel Gutiérrez

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

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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Volem aprofitar aquest espai per mostrar la solidari-
tat i suport dels membres de la Candidatura d’Unitat 
Popular a les famílies dels treballadors involucrats a 
l’accident laboral ocorregut fa uns dies a Masquefa. 
Aquesta  és  la  primera  edició  del  Batega  d’aquest  
2017  i  més  que  fer  un  repàs  del  fet  durant  l’any 
passat  ens  agradaria  mirar  al  futur  i,  malgrat  la  
situació  política  local  no  ens  permeti  fer-ho  amb 
optimisme ans  al contrari,  volem  fer-ho  amb  el  
somriure  d’aquelles  que  saben  que  només  llui-
tant tenim futur. Tenim diferents reptes per davant i 
poc a poc, com formiguetes, anem avançant malgrat 
pesi que ho aconseguim fer. Durant el passat ple vam 
queixar-nos de l’abús econòmic d’Anaigua a cada llar 
de la vila. Paguem l’aigua que consumim a preu d’or 
i tot perquè els nostres governants han decidit que 
l’aigua,  un  bé  comú,  ha  d’estar  en  mans  privades.  
Vam  aconseguir  el  compromís  de  l’alcalde  d’es-
tudiar quina gestió era millor per Masquefa. Nosal-

tres ho tenim clar. El servei d’aigua en mans privades 
suposa un encariment del 25% del servei comparat 
amb l’aigua de gestió pública.Entenem  que  la  remu-
nicipalització  del  servei  d’aigua  és  una  necessitat  i  
no  podem  permetre  que resti  en  un  calaix.  Exigim  
sotmetre  a  informació  i  debat ciutadà  el  model  
de  gestió de  l’aigua  a Masquefa.  Portar  a  debat  
allò  essencial  per  la  ciutadania  és  democràcia  i  
transparència  i,  més important, hauria de ser una 
obligació. Esperem  aquest  any  que  encetem  estar  
a  l’alçada  i  seguir  treballant  per  fer  de  Masquefa  
una  vila combativa i capaç de capgirar Masquefa. 

T’agradaria  treballar  i  estudiar  amb  nosaltres  la  
remunicipalització  d’aquest  servei?  Tens  algun 
dubte  que  t’agradaria  compartir  amb  nosaltres?  
T’agradaria  fer  algun  suggeriment?  Escriu-nos  a 
masquefa@gmail.com. 

En   el   Ple   del   passat   19   de   gener,   davant   
d’una   pregunta   del   Grup   Municipal   d’ERC   
sobre irregularitats  en  l’actual  contracte  d’es-
combraries  de  l’Ajuntament  de  Masquefa,  el  Sr.  
Alcalde, Xavier Boquete, va reconèixer la caducitat 
del contracte d’escombraries, signat l’1 d’agost de 
1986 i valorat econòmicament en antigues pesse-
tes. El  30  de  setembre  de  2016,  el  Grup  muni-
cipal  d’ERC  demanava  a  través  de  la  instància  
4857  el contracte  d’escombraries  de  l’Ajuntament  
de  Masquefa.  Després  de  consultar  a  diferents 
Serveis Jurídics, tots ens constataven que el con-
tracte i les seves prorrogues no poden superar el 
límit que s’estableix a l’article 275 del Text refós de 
la llei de Contractes del Sector Públic; i, per tant, 
podria estar caducat des de l’agost de 2011, fa més 
de 5 ANYS.

Possibles conseqüències: Ens trobem davant 
d’una situació anòmala i preocupant, atès que la 
dilatada caducitat del contracte podria conduir a 

la nul·litat de ple dret en la relació i dos efectes que 
poden ser molt greus:

 1- La responsabilitat de caràcter extracontractual 
que pugui exigir l’actual empresa a l’Ajuntament: 
una responsabilitat que sempre acaba recaient en 
l’Administració i acaben pagant els contribuents. 

2 - La nul·litat de la taxa d’escombraries que co-
bra l’Ajuntament als contribuents de Masquefa: 
atès que aquesta hauria d’estar fonamentada en 
un estudi de costos del servei calculat a partir del 
preu regulat en un contracte que actualment està 
caducat. 

Des  de  el  Grup  d’ERC-Masquefa  lamentem  que  
l’Alcalde i  el  Regidor  de  Medi  Ambient,  que  por-
ten 22  i  16  anys  respectivament  a  l’Ajuntament  
de  Masquefa,  desconeguin  els  contractes  que  el 
Consistori té signats i la responsabilitat que com-
porten.

eRC · el CONTRaCTe d’esCOMBReRies de l’aJuNTaMeNT Fa aNYs que esTà CaduCaT

Cup

pp

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

Nos parece que este nuevo año ha empezado con 
buen pie. Nuestra ciudad empieza a ver algunas 
obras: nuevos  pavimentos,  obras  en  el  pabellón  
deportivo,  modernización  del  alumbrado  público  
con  las farolas  de  bajo  consumo, arreglo  de  
las  esquinas  de  las  aceras  para  hacerlas  más  
seguras...  No quisiéramos hacer un catálogo de 
ellas, pero sí hacer mención que se trabaja y el 
Partido Popular las sugiere y apoya al gobierno en 
su labor. Ya  que  con  la  situación  política  actual  
en  Cataluña  no  sería  prudente  hablar  de  ello  
en  este  espacio, dejamos esta observación para 
que cada ciudadano de Masquefa piense en ello. 
Aprovechando los días de descanso que hemos 

tenido con motivo de las fiestas de fin de año, 
muchos hemos visitado otros pueblos y ciudades. 
Y por eso nos hemos puesto a pensar en lo bien 
que se vive en nuestra ciudad.  Tenemos casi  
todos  los  servicios  que necesitamos  a  diario,  
comercios, tiendas, bares, restaurantes... Así 
mismo,  hay  una  buena  convivencia  entre  vecinos,  
seguridad  callejera,  escuelas, instituto,  facilidad 
de aparcamiento para los coches, parques y  
jardines  cuidados;  y  lo  que  es  más importante, 
la gente disfruta en ellos. Nos gustaría que lo que 
pensamos de nuestra ciudad se mantenga con la 
ayuda de todos. 
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pROTagONisTa del MusiCal “sCaRaMOuChe”

Toni  Viñals Matas  (Barcelona,  1978)  és  un  consolidat  actor  que  actualment  
protagonitza  al Teatre  Victòria  l’obra ‘Scaramouche’, l’espectacle  musical  
de  Dagoll  Dagom  basat  en  la novel·la  homònima  de  Rafael  Sabatini.  
L’artista,  amb  família  materna  a  Masquefa,  va estiuejar  durant  la  
seva  infància  al  municipi  i  recorda  amb  nostàlgia  com  s’implicava  
el seu  avi  en  la  vida  cultural  masquefina.  Viñals,  que  va  rebre el  
Premi  Butaca  2013  com  a millor actor de teatre musical, no oblida els 
seus orígens i freqüenta sovint l’Anoia perquè hi manté vincles familiars.

eTs el gRaN pROTagONisTa de l’OBRa ‘sCaRa-
MOuChe’. quiNa pRepaRaCiÓ vas NeCessiTaR peR 
FeR aquesT espeCTaCle de TeaTRe MusiCal?
El que més crida l’atenció és el tema de les espases, 
amb les classes d’esgrima artística que vam rebre 
durant un mes amb en Jesús Esperanza, que és un 
gran mestre d’esgrima escènica i ha fet la pel·lícula 
‘Alatriste’. És el número u en aquest sentit. Abans de 
començar els assajos, vam estar un mes  fent  clas-
ses  cada  dia  amb  els  companys  que  participen  
en  les  escenes  de  lluita.  I  després també cal te-
nir en compte la preparació de les coreografies, amb 
en Francesc Abós, la música de l’Albert Guinovart i la 
preparació de les escenes escrites per en Joan Lluís 
Bozzo.  També  hi  compten  els  anys  d’experiència  
per  arribar  fins  aquí, evidentment. Vam  començar la 
preparació de l’obra tres mesos abans, tot i que  ante-
riorment ja havíem   realitzat   reunions   per   tractar   
temes   específics.   Com,   per   exemple,   conèixer   
com incorporaríem,  amb  quin  to  i  estil,  la ‘comèdia  
de  l’art’, una  disciplina  italiana  que  treballa  amb 
màscares i requereix uns moviments i codis concrets.  

què RepReseNTa FORMaR paRT d’uNa COMpaNYia 
TaN pResTigiOsa COM dagOll dagOM?
Ens coneixem  des de fa molt de temps, pràcticament 
des que vaig acabar la carrera. Ells em  van obrir  les  
portes  del  teatre  professional  i  hi  he  col·laborat  en  
obres  com ‘Poe’, ‘El Mikado’  i  més recentment ‘Mar 
i Cel’.  Hem  fet  un  camí  junts  molt  agradable.  És  
bonic  començant  fent  petites passes  i  que,  a  poc  a  
poc,  una  companyia  com  Dagoll  Dagom agafi  con-
fiança  en  la  teva  vàlua professional i al final t’ofe-
reixi un paper protagonista, com  ha passat ara amb 
‘Scaramouche’. És bonic aquest lligam amb una com-
panyia de referència del teatre musical a Catalunya. 

peR què vas deCidiR-Te peR la iNTeRpReTaCiÓ?
Sempre m’havia agradat el teatre, però mai havia pen-
sat enfocar-ho com la meva professió. Vaig fer un in-

tensiu de teatre en què ens passàvem  llargues esto-
nes convivint dins un escenari i fent moltes classes. 
Va ser una experiència molt forta i colpidora. Tenia 
companys que es presentaven a l’Institut del Teatre a 
fer la carrera i vaig pensar que ho havia de provar, ja 
que el meu cap i el meu cor m’ho demanaven. El teatre 
m’aporta molt.

aRa Ja eTs uN aCTOR CONsOlidaT eN el paNORaMa 
CaTalà, peRò COM vaN seR els Teus iNiCis?
Sempre vaig pensar que seria una carrera de fons. Les 
grans fites arriben a poc a poc. He tingut molta fortu-
na perquè no he parat de treballar i això és una sort en 
aquesta professió, però he fet les passes adequades 
i amb molta cautela. No m’he estalviat cap esglaó. He 
fet obres molt petites en què hi havia poquíssim pú-
blic, també papers petits en obres importants, espec-
tacles que han tingut  molt  bones  crítiques  i  d’altres  
que  no.  Fins  i  tot  he  preparat  espectacles  amb  
els  meus amics  i  hem  marxat  amb  una  furgoneta  
per  Catalunya.  De  tant  en  tant,  m’ha  arribat  algun 
espectacle en què tot eren comoditats. Al marge del 
repte d’estar davant d’un públic nombrós, la resta  són  
comoditats  perquè  hi  ha  un  equip  de  producció,  
molts  tècnics  i  oficinistes  que  et faciliten la feina. 
D’alguna manera, penso que he  tingut molta sort per-
què els començaments són durs per a tothom i jo no 
en sóc una excepció. S’ha de seguir treballant.  

què eT queda peR FeR?
En  tinc  molts,  de  reptes  professionals.  M’agradaria  
treballar  davant  de  càmera,  fent  televisió i cinema,  
uns  camps  en  què  encara  no  m’hi  he  dedicat.  
També  vull  fer  més  teatre  de  text,  ja  que tinc  una  
carrera  molt  enfocada  al  teatre  musical.  En  els  
darrers  temps,  a  més,  he  fet  una aproximació  a  la  
producció  amb ‘Balla amb mi’,  un  espectacle  en  què  
estava  jo  sol  acompanyat d’un pianista. M’agradaria 
continuar en aquesta línia i crear els meus propis es-
pectacles. 

“el teatre és una carrera de fons, les grans fites arriben a poc a poc”
l’eNTRevisTa    TONI VIÑALS MATAS
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