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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

MasqueF@ula oFereix el servei de Punt uoc

Masquef@ula és un dels 50 punts UOC que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) posa a la disposició dels 
seus alumnes i usuaris arreu del territori català, l’Estat espanyol i Andorra. 

Al punt UOC del Masquef@ula, ubicat al Centre Tecnològic i Comunitari (CTC) de Masquefa, els estudiants 
poden connectar-se gratuïtament a Internet, obtenir informació general sobre l’oferta formativa de la UOC, i 
deixar aquells llibres que hagin agafat en préstec de la UOC perquè Masquef@ula en tramiti el seu retorn. Per 
a més informació, podeu consultar el web www.uoc.edu.

Masquef@ula és un espai de formació, ús lliure de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i centre 
operatiu i d’informació del servei ‘Masquefa Sense Fils’ que es troba ubicat al Centre Tecnològic i Comunitari 
(CTC) de Masquefa.
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una vintena d’eMPreses 
del Polígon la Pedrosa 
ja coMPten aMB servei de 
FiBra òPtica

Una vintena d’empreses ubicades al polí-
gon industrial La Pedrosa s’han vist bene-
ficiades al llarg del darrer any del conveni 
signat entre l’Ajuntament de Masquefa i 
l’operadora de telecomunicacions anoienca 
Iguana Comunicacions, S.L., en virtut del 
qual la fibra òptica ha arribat finalment al 
polígon.

L’acord ha permès eradicar els proble-
mes de connectivitat, velocitat, fiabilitat 
i qualitat de connexió i de cobertura que 
patien les empreses ubicades en aquesta 
zona industrial de Masquefa, un dèficit que 
s’arrossegava des de feia temps i que les 
grans operadores de telefonia no havien re-
solt perquè consideraven que no es tractava 
d’una inversió rendible econòmicament. 

entitats i associacions de
MasqueFa, grÀcies! 
Que Masquefa és un municipi ric en teixit associatiu 
ho demostra l’activitat i el bon estat de salut de les 
entitats, ja siguin de caire cultural, social, esportiu, 
educatiu, juvenil, comercial... Algunes d’elles en plena 
efervescència, com les de cultura popular amb la cele-
bració dels 30 anys dels Gegants de Masquefa, la in-
corporació de tres noves bèsties a la Colla dels Diables 
o el dinamisme de la Colla de Ball de Bastons.

Totes elles, conformen un teixit associatiu únic amb 
centenars de persones i voluntaris al darrere i que duu 
a terme una tasca ingent per potenciar l’activitat cívica 
dels masquefins, difondre valors i tradicions, i promou-
re Masquefa arreu de la comarca i el territori. Un teixit 
que és capaç de mobilitzar tot un poble i satisfer les 
inquietuds, gustos i interessos de molts veïns. 

Ens podem sentir ben afortunats, doncs, de tenir a 
Masquefa associacions i entitats capaces de millo-
rar el nostre calendari de festes, transformar la reali-
tat que ens envolta i gestionar una història i un llegat 
cultural propi del qual ens en sentim plenament orgu-
llosos. Un triomf indiscutible de l’associacionisme a 
la nostra vila que cal que des de les institucions i les 
administracions públiques seguim preservant i poten-
ciant. 

Tota aquesta vitalitat trobarà ara, un cop entrats a la 
primavera i a les beceroles de l’estiu, el seu habitat 
perfecte per desplegar tot el seu potencial. L’arribada 
del bon temps, la calor, la floració dels arbres... seran 
els nostres companys de viatge al llarg dels propers 
mesos. I això ens convidarà a sortir, de nou, al carrer i 
gaudir de l’àmplia i variada oferta d’activitats socials i 
culturals que les nostres entitats desplegaran amb es-
forç, dedicació i màxima il·lusió. 

A totes elles i, en especial, a la colla dels Gegants de 
Masquefa que enguany celebra el 30è aniversari, el 
nostre més sincer reconeixement i enhorabona per la 
feina feta.

Xavier Boquete, Alcalde de Masquefa  

Les empreses amb seu a Masquefa que al 
llarg del darrer any -des de l’inici de la seva 
implementació el gener del 2016- han sol-
licitat el servei de fibra òptica per als seus 
negocis a través del CTC, han experimen-
tat notables avantatges econòmics i en el 
consum energètic. El conveni firmat entre 
l’Ajuntament i Iguana Comunicacions, S.L. 
permet oferir un servei de proximitat, amb 
preus i tarifes assequibles tant per a llars 
com per a empreses, que cobreix la connexió 
a internet, la telefonia fixa i mòbil i les cen-
traletes virtuals de veu. 

Aquelles empreses que vulguin contractar el 
servei de fibra òptica poden posar-se en con-
tacte amb el Centre Tecnològic Comunitari 
(CTC) de Masquefa; trucant al telèfon 93 772 
78 28 o enviant un correu electrònic a l’adreça 
ctc@masquefa.net

Amplis beneficis per al teixit industrial
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coMencen les oBres de 
reForMa i Millora de les 
instal·lacions de l’alzinar

En què consistEix l’actuació?

En una reforma dels vestuaris de la piscina. A més, 
l’Ajuntament passarà a assumir la gestió íntegra de 
la piscina durant 25 anys; cedirà dos vestidors per a 
homes i dones que passarà a gestionar l’entitat per 
les seves activitats de pàdel; mantindrà la gestió del 
servei de bar en mans de l’associació; i es milloraran 
la resta d’espais.

Els treballs es duen a terme a través d’un Pla d’Ocu-
pació Local finançat íntegrament per la Diputació 
de Barcelona.

A més...
Les obres són fruit del conveni signat entre l’Ajunta-
ment i la Societat Recreativa i Cultural l’Alzinar el pas-
sat mes de desembre del 2016 i vigent durant 25 anys.

nou servei de suPort a les 
Persones aFectades Per les 
clÀusules sòl
L’Ajuntament de Masquefa ha posat en marxa un 
nou servei gratuït d’ajuda a aquells masquefins que 
tinguin clàusules sòl a les seves hipoteques i que vul-
guin reclamar a les entitats bancàries una revisió de 
la hipoteca i de les despeses per constitució de prés-
tec hipotecari. En aquest sentit, a través de l’Oficina de 
Seguiment de les Hipoteques de l’Ajuntament els ve-
ïns afectats disposen de formularis de reclamacions.

El consistori ofereix aquest servei després que el 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi dictat 
una sentència per mitjà de la qual obliga les entitats 
bancàries de l’Estat espanyol a tornar tots els diners 
que van cobrar de més gràcies a les clàusules terra 
que fixaven en les hipoteques dels seus clients.

El CTC, a més, va acollir el passat 27 de març una xer-
rada informativa sobre clàusules sòl. Els assistents 
van rebre assessorament en el procediment de re-
clamació per les quantitats cobrades indegudament 
i van poder resoldre els seus dubtes.

E Adults 
5€ (laborables)
6€ (caps de setmana)

E gent grAn (**)
2,5€ (laborables)
3,5€ (cap de setmana)

(*) Per acollir-se als abonaments de família caldrà justificar l’em-
padronament i presentar un certificat de convivència en el ma-
teix habitatge. Aquest document es pot sol·licitar gratuïtament a 
l’Ajuntament.

(**) A partir de 65 anys o pensionistes o amb disposició de targeta 
de discapacitat.

E 28€ InfAntIl (5 a 14 anys)

E 33€ joves (15 a 24 anys)

E 40€ Adult (25 a 64 anys)

E 66€ fAmÍlIes de dos membres (*)

E 84€ fAmÍlIes de tres o més membres (*)

E 28€ gent grAn (**)

aBonaMents Per a la teMPorada d’estiu 2017 de les Piscines 
MuniciPal i de l’alzinar

altrEs

E 27€ pAck 10 bAnys
E 2€ col·lectIus (centres escolars)

EntradEs puntuals

E InfAntIl 
2,5€ (laborables)
3,5€ (cap de setmana)

E joves 
3,5€ (laborables)
4,5€ (caps de setmana)
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inici de les oBres d’oBertura 
de la Franja de Protecció 
d’incendis a el Maset

En què consistEixEn Els trEballs forEstals? 

En la reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada 
del sotabosc, d’acord al projecte redactat per l’Ofici-
na Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Fores-
tals de la Diputació de Barcelona i aprovat per l’Ajun-
tament el desembre de 2016. Es preveu que les obres 
tinguin una durada de cinc setmanes.

recordA que...
Els propietaris de finques i parcel·les tenen l’obli-
gació legal de mantenir-les netes i en condicions 
de seguretat, salubritat i decòrum, tancant els ter-
renys i retirant-ne els matolls, les males herbes i 
les escombraries.

36.558€
Valor de la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona.

tret de sortida al PriMer Pla d’ocuPació 2017

L’Ajuntament de Masquefa ha incorporat tres oficials de 2ª paleta i dos operaris de paleta per prestar els seus 
serveis, de forma temporal, a la Brigada d’Obres i Serveis municipal amb l’objectiu d’executar els projectes 
d’arranjament de voreres per a la supressió de barreres arquitectòniques i l’arranjament de la piscina. La con-
tractació s’ha dut a terme a través de la convocatòria del primer Pla d’Ocupació 2017, finançat per la Diputació 
de Barcelona.

Millores a l’accés
al Polígon de la Pedrosa

objEctiu: mantEnir una via pública dE qualitat

Els treballs s’han dut a terme al parc i han consistit 
en la instal·lació de rampes de formigó i baranes per 
facilitar el desplaçament de les persones amb mobi-
litat reduïda i  garantir l’accessibilitat segura i uni-
versal  en una zona del municipi amb una especial 
ubicació estratègica i comercial. 

Les obres, a més, també han permès embellir la zona 
amb nou mobiliari urbà i, properament, es procedirà 
a l’enjardinament.
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rÀdio MasqueFa 
estrena nous equiPaMents 
L’Ajuntament manté la seva aposta decidida per pro-
fessionalitzar i fer arribar l’emissora municipal de 
Masquefa a tots els veïns. En aquesta línia, l’equip de 
govern ha dut a terme recentment la segona fase de 
renovació dels equips tècnics de Ràdio Masquefa, 
amb una inversió de 9.791€.

benefIcIs del cAnvI d’equIpAment
1. Millora de la potència, la qualitat i l’abast del senyal.
2. Potenciació de la funció d’informació i proximitat 
del mitjà.
3. Ràdio Masquefa arriba als carrers de Can Parella-
da, on des de feia algun temps no es podia escoltar 
l’emissora.

l’ajuntaMent haBilita un telè-
Fon Per denunciar la Presència 
de Males olors a l’esPai PúBlic
A través del número  635 45 00 61, els masquefins 
poden deixar un missatge –via SMS o plataformes 
de missatgeria instantània com WhatsApp- que serà 
remès al departament municipal competent. Al mis-
satge hi ha de constar el lloc, dia i hora en què s’ha 
detectat l’episodi de mala olor. No s’atendran truca-
des ni es respondran els missatges. El telèfon té com 
a funció, únicament, la recopilació de dades. Per això, 
cal ser el màxim de rigorós amb la informació propor-
cionada. Amb aquesta mesura, l’Ajuntament de Mas-
quefa pretén identificar la franja horària i els sectors 
en què es donen episodis de males olors al municipi.

nova Fase del Procés 
ParticiPatiu ‘MasqueFa es Mou’
Un cop presentats públicament els resultats del pro-
cés participatiu ‘Masquefa es Mou’ el passat mes de 
juliol del 2016, el projecte encara aquest 2017 una 
nova etapa: la creació d’una taula de dinamització 
socioeconòmica.

tAulA de dInAmItZAcIÓ socIoeconÒmIcA
Objectiu: seguir treballant per donar resposta a 
totes les accions proposades pels masquefins, les 
entitats i els agents socials de la vila durant la rea-
lització d’aquest projecte.
En què consistirà: en un espai obert de debat i con-
sulta ciutadana.
A qui va dirigit: hi podran participar tots els agents 
socials i econòmics del municipi.
Quan es durà a terme: la constitució formal és pre-
vista el mes de juny de 2017.

antEcEdEnts

El procés participatiu ‘Masquefa es Mou’ es va iniciar 
durant el mes de febrer del 2016, quan es va dur a 
terme un total de quatre sessions participatives amb 
la presència de veïns, entitats i agents de la vila, a qui 
l’Ajuntament de Masquefa agraeix la seva implicació i 
col·laboració directa. Durant les sessions es van acor-
dar de forma col·lectiva un total de tres línies estratè-
giques a seguir:

Construir un municipi des de l’equilibri territorial, 
demogràfic i ambiental.

Obrir espais per a les oportunitats vitals i econòmiques.
Fomentar la cohesió social i la construcció de co-
munitat a partir de la generació d’una identitat 
comuna que faciliti la implicació i participació de 
tota la població en els afers de la vila.

El passat mes de juny de 2016, el CTC va acollir l’ac-
te públic de presentació de les conclusions extretes a 
partir de les sessions participatives. Les accions pro-
posades i tota la informació es poden consultar al blog 
https://masquefaesmou.masquefa.net/.

E

E
E

Nova antena 
i emissor

Nova taula de so
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l’ajuntaMent garantirÀ el 
PagaMent d’un crèdit Bancari 
que salvarÀ l’alzinar de la 
seva dissolució

L’Alzinar, a través d’una pòlissa de crèdit amb el 
Banc Sabadell garantida per conveni amb l’Ajun-
tament de Masquefa, aconseguirà sortir del pre-
concurs de creditors, mantenir la seva viabilitat 
econòmica i salvar-la de la dissolució. Aquesta 
operació és conseqüència del resultat de la gestió 
econòmica efectuada pels membres de l’anterior 
junta de l’entitat.

l’alZinar GarantEix la sEva viabilitat

Manel Ferrer, actual president de la Societat Recrea-
tiva i Cultural l’Alzinar, valora molt satisfactòriament 
la signatura del crèdit i assegura que “quan vam en-
trar com a junta el novembre de 2015 ens vam trobar 
amb una situació econòmica límit. Amb un deute 
a curt termini de més de 97.000€, amb la impossi-
bilitat de fer front als pagaments als proveïdors i 
les nòmines, i amb unes pèrdues mensuals d’entre 
3.000 i 4.000€”. 

En aquesta línia, Ferrer afirma que “no ens passa 
pel cap que ningú s’hagi endut diners de forma 
fraudulenta. Ni l’auditoria que vam realitzar ho 
diu, ni nosaltres tampoc. Però el que sí que és evi-
dent és que l’anterior junta ens va deixar la caixa 
totalment buida per una gestió incorrecta”.

Ferrer, finalment, posa en valor l’ajuda i el suport 
rebuts al llarg dels darrers mesos per part de veïns 
anònims de Masquefa i de l’Ajuntament i assegura 
que a dia d’avui “ja ens trobem en condició de po-
der liquidar el deute que tenim com a entitat”.

ajuntaMent i MasqueFa 
coMerç enForteixen llaços

L’Ajuntament i l’associació Masquefa Comerç van 
participar el passat mes de febrer d’una reunió 
conjunta del sector comercial local per assentar 
les bases de treball per al 2017, enfortir llaços, i po-
tenciar i projectar les botigues i els comerços mas-
quefins. Durant la trobada es van posar sobre la 
taula diferents qüestions estratègiques que afec-
ten al sector comercial local.

col·laboracions

Ajuntament, establiments i agents del sector coin-
cideixen en destacar el bon estat de salut de què 
gaudeix el comerç al municipi. Una valoració que 
es veu recolzada i reforçada per la bona rebuda que 
han tingut propostes com el ‘Primavera Shopping 
Masquefa’, que ja prepara la seva segona edició, 
prevista pel 14 de maig coincidint amb la Festa de 
Sant Isidre.

avantatGEs fiscals pEr al 2017       

Totes aquelles empreses que disposaven de mo-
tors per sobre de 25 cavalls havien de pagar un 
impost.  Des d’aquest 2017, però, ja no l’hauran de 
pagar perquè la taxa per inspecció de calderes de 
vapor, motors, transformadors i ascensors ha que-
dat derogada.
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Fira Futur creix i es consolida 
en la seva 11a edició 
Prop de 400 joves de l’Anoia van passar al llarg del 8 
de març per La Fàbrica Rogelio Rojo per informar-se 
i rebre orientació acadèmica i/o laboral de la mà de 
professionals, centres acadèmics, cossos de segure-
tat i institucions. 

Expositors

Espais d’oriEntació



9EspEcial
FiRa FUTUR

Masquefa batega
abril 2017

FF

Espais d’ExpEriènciEs profEssionals
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El passat 26 de març, el Bosc dels In-
fants de Masquefa va acollir la vuitena 
edició de la plantada d’alzines. Les fa-
mílies amb nadons nascuts l’any 2016 
van poder plantar en aquesta zona ver-
da de la vila les alzines que l’Ajuntament 
els va entregar el mateix dia com a regal 
pel naixement dels seus fills. Enguany 
es van plantar un total de 56 alzines en 
una matinal molt emotiva i significativa 
per a les famílies, a qui l’Ajuntament de 
Masquefa agraeix la seva participació 
en l’acte.

MasqueFa 
aMPlia el seu
pulmó verd

ARLEEN SANCHEZ-HERRERA BUJAN CRISTINA RAMON AGÜERA

CHLOE SAAVEDRA DE LA FUENTE MARIA VAZQUEZ BERMUDEZ JOAN CHAVERO GALLARDO

MARTINA VIEIRA DA SILVA CASSAMA SHAILA LUCHIAN MUÑOZ ENZO MARQUEZ MENDOZA

DANI GUERRA MARTINEZ LEIRE PEÑALVER CARBONELL ONA ARTIGUES JATIVA
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MARIO MORALES ROLDAN IVET FERNANDEZ GUARDIA ENZO SANCHEZ-CARNERERO RODRIGUEZ

AITANA VILLENA CONTRERAS

JAN SEGURA SEGURANA ENZO SAEZ ORRIOLS

NOELIA SABIR SAEZ ALEIX REIXACH BADENAS LUIS MIGUEL MORALES BERNARDO

LIA MERCHAN BATLLE JAN GARCIA ROS ALEX BELTRAN GARRIGOS

BIEL I JAN SOLE PERIZ

CANDELA MOLERO ALONSO CARLA GARCIA GIRBAU
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IRATXE ENRIQUEZ TERRE

BRUNA SANTACANA VERA

POL LLORET BORRULL

EDGAR SANCHEZ EXPOSITO GISELE GIMENEZ GENERELO PABLO VARGAS CORREA

ORIOL ALEMANy MONTFORT ROC CALDERON COSTA MARTINA FERNANDEZ BORRELL

ODIN BANEGAS LEON LENOX OLLER  LANGDALE

IZAN SANCHEZ ALMEDA CARLA SALVIA SALVADOR

MARTA  I DAVID NUÑEZ  VILLANOVA NEUS GODOy BAREA



13especial
bosc dels infants ‘17

Masquefa batega
abril 2017

bi

ADRIAN BERZAS LOPEZ

CESC MARTINEZ GOMEZ

JANA ORTEGA ROSADO ADRIAN ISMAEL I AINARA  MOREIRA MERA ALAN GONZALEZ CLIMENT 

JOSE CAÑIZ RODRIGUEZ DANIEL GUIRAO ADELLADAy GONZALEZ MORAL

EMMA ALABAU TRUJILLO MARIONA SATORRE OLLEyANN MERINO PEREZ

RAFAEL CEREZO PARRA ARLET I MERITXELL  MORA VILLALBA

MARIA I DIEGO GARCIA RODADO LUNA SOLA AVILA
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MasqueFa, aMB el dia 
internacional de la dona
Del 6 a l’11 de març, la vila va commemorar la diada 
amb un complet i variat programa de propostes 
lúdiques i reivindicatives arreu del municipi. Ràdio 
Masquefa i el Casal de Joves també es van sumar a 
la celebració amb una programació especial. 

Exposició ‘lEs donEs i l’art’ al ctc

A càrrec d’alumnes del curs d’informàtica per a Gent 
Gran.

mostra dE pintura i dibuix 
‘rEtrats dE donEs’

Amb la col·laboració d’‘Artistes locals’.

‘Escolta El tEu cos. 
com GEstionar lEs Emocions’

Taller organitzat per l’Associació de Dones de 
Masquefa.

cinEfòrum

Projecció de la pel·lícula ‘Las Sufragistas’ i debat 
moderat per Joan Millaret.

‘dansant En El tEmplE d’afrodita’

Taller de dansa a càrrec de la psicòloga i ballarina 
professional Ruth Casanovas.

El proGrama d’activitats El van complEtar...

g La xerrada ‘El repte de la conciliació de la vida 
laboral i familiar’.

g Entrevistes de Ràdio Masquefa a Rosa Ribal-
ta, Antònia Martínez i Judit Sáez amb l’objectiu 
de tractar diferents temes d’interès des d’un punt 
de vista femení.

el Pavelló ja llueix
la nova lluMinÀria
L’Ajuntament ha estrenat aquest 2017 el nou 
sistema d’il·luminació del Pavelló Poliesportiu. 
L’actuació ha consistit en la substitució dels antics 
focus de 400vv per nous dispositius LED de 150vv; 
millorant així la lluminositat i promovent l’eficiència 
energètica.
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arriBa la 2a edició 
del concurs de 
FotograFia
La temàtica de les imatges serà 
“l’entorn natural paisatgístic” de 
la vila. A les fotografies, doncs, 
ha d’aparèixer l’entorn natural de 
Masquefa sense que hi figuri cap 
persona. El veredicte dels guanya-
dors es comunicarà en el transcurs 
de la festivitat de Sant Eloi.

com puc participar?

Les persones interessades han 
de penjar imatges amb l’etiqueta 
#FotoMasquefa17. Els usuaris 
poden compartir tantes fotogra-
fies com desitgin, preferiblement 
en format horitzontal, fins al 20 
d’octubre del 2017.

qui dEcidirà Els 
Guanyadors?

Un jurat format per masquefins re-
lacionats amb el món de la cultura, 
la fotografia i l’art.

i Els prEmiats...

g Apareixeran a l’exposició de foto-
grafies que es realitzarà durant les 
festes de Nadal i Reis a la Biblioteca 
de Masquefa.

g De totes les imatges presentades 
se’n seleccionaran 13 per a l’edició del 
calendari 2018.

g Premis: 1r - 100€, 2n - 75€ i 3r - 50€: 

no et Perdis els actes del 30è 
aniversari dels gegants de MasqueFa!
La Colla Gegantera de Masquefa va presentar el passat 18 de març a 
la Capella del Roser els actes que es duran a terme aquest 2017 per 
commemorar el trentè aniversari de l’Isidre i la Magdalena. L’entitat 
va donar a conèixer un programa ampli i variat que inclou la cercavila 
per la Festa de Sant Isidre, la passada per Festa Major, xerrades i una 
exposició, entre d’altres.

Podeu descarregar el díptic informatiu al web www.masquefa.cat 
per conèixer totes les activitats organitzades.

primEr actE

Serà el 17 d’abril, a la Pujada al Cementiri Vell. Els Gegants de Masquefa 
participaran el dilluns de Pasqua en l’aplec, un dels esdeveniments més 
tradicionals i simbòlics del poble. Posteriorment, també intervindran en 
la cercavila i l’ofici solemne per la Festa de Sant Isidre, a mitjans del 
mes de maig.

proGrama d’activitats

Més endavant, coincidint amb el dia en què l’Isidre i la Magdalena 
compliran el seu trentè aniversari, l’Associació Cultural Els Gegants 
Som realitzarà a Masquefa un espectacle de música i coreografies per 
mostrar la cultura local i dels voltants d’una manera diferent.

L’Isidre i la Magdalena també donaran el tret de sortida a la Festa Major 
i participaran activament en les propostes culturals que tindran lloc 
durant la diada de Santa Magdalena, patrona de la vila. Com a actes de 
cloenda, un seguit de conferències i una exposició serviran per explicar 
i commemorar els 30 anys d’història dels Gegants de Masquefa.
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MasqueFa se suMa a la 
setMana del coMerç 2017
En el marc de la Setmana del Comerç, l’Ajuntament 
i l’entitat Masquefa Comerç  van presentar 
conjuntament a finals del mes de març la nova 
senyalització i lluminària del carrer Major. L’acte 
d’inauguració va evidenciar el clima d’entesa i 
col·laboració existent entre ambdues parts. 

El nou enllumenat i senyalització permetran 
consolidar el carrer Major com un espai cívic central 
del municipi i fer créixer i dinamitzar el comerç de la 
zona. L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, assegura 
que “actuacions conjuntes com aquesta ajuden a 
fer poble i que els nostres veïns se sentin com a 
casa. Encara tenim molt camí per recórrer plegats i 
esperem que aquest sigui ple d’èxits”. Per la seva part, 
Hortensia Rovira, presidenta de Masquefa Comerç, va 
agrair a l’Ajuntament el seu suport i també va estendre 
la mà a “seguir col·laborant plegats”.

MasqueFa hoMenatja les 
Parelles que celeBren les 
seves noces d’or
La Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo es va 
vestir de gala el 26 de març per acollir l’emotiu acte 
d’homenatge que l’Ajuntament ret anualment als 
matrimonis de Masquefa que celebren els 50 anys 
(o més) de casats. Enguany hi van participar un 
total de 36 parelles, que van gaudir d’un bon dinar 
i de l’actuació de la Tuna de Barcelona. A tots elles 
l’Ajuntament les felicita enèrgicament per aquest 
aniversari tan especial i simbòlic. 
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el casal d’avis 
ProMou hÀBits 
saludaBles
L’Ajuntament de Masquefa i la Dipu-
tació de Barcelona van organitzar el 
passat 13 de març una xerrada gra-
tuïta sobre alimentació saludable 
dirigida als usuaris del Casal d’Avis. 
La conferència de ‘Ciència Divertida 
FUNBRAIN, S.L.’  va ser tot un èxit de 
participació. 

el PreMi de coMPosició de Música Per a 
coBla MasqueFa i Montgrins 2017 ja té 
guanyador
Jordi Castellà, amb l’obra “Fantasia per a tenora i cobla”,  és el guanyador de 
la primera edició del Premi de composició de música per a cobla Masquefa 
i Montgrins 2017 impulsat per la Regidoria de Cultura i amb col·laboració 
de la Cobla Montgrins i l’organització de ‘Masquefa sona bé’.

Obres finalistes
N Jordi Castellà: “Fantasia per a tenora i cobla” - premi 2.500€

N Carles Prat: “Cançó per un solstici d’estiu” - accèssit 500€

N Jordi Moraleda: “Concert a les golfes” - accèssit

N Anna Serra: “Del calaix” - accèssit

El veredicte del jurat es va donar a conèixer el passat 2 d’abril durant el 
concert que la Cobla Montgrins va celebrar a la Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo en el marc del cicle de música estable ‘Masquefa sona bé’.

Com s’han escollit els finalistes?
El jurat del premi –format per Albert Guinovart, Jordi Molina i Jesús 
Ventura- es va reunir el passat 15 de març per deliberar i seleccionar 
quatre obres finalistes del total de 13 presentades. Les obres finalistes 
es van estrenar el 2 d’abril, i durant el concert de la Cobla Montgrins es 
va anunciar el guanyador. El veredicte es va resoldre per unanimitat i 
els tres membres valoren molt positivament la feina de tots els autors.
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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

guia d’oFerta ForMativa Per a 
Persones adultes
L’Ajuntament de Masquefa ofereix per al segon tri-
mestre del 2017 (abril, maig, juny i juliol) cursos for-
matius per a persones adultes al Centre Tecnològic 
Comunitari (CTC) en els  àmbits de Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC), ocupació i empresa.

la Fira de la inFÀncia i la 
joventut escalFa Motors
El proper 3 de juny la Fira de la Infància i la Joven-
tut de Masquefa arribarà a la seva desena edició. El 
projecte està organitzat de forma conjunta per l’Ajun-
tament, entitats, comerços, empreses i voluntaris i 
ofereix un ampli i variat ventall d’activitats lúdiques i 
festives per als més joves de la vila.

La Fira ha estat des dels seus inicis un espai de troba-
da i col·laboració entre totes les entitats del municipi. 
Aquest dia es comparteix una activitat com a poble, 
fent possible una jornada lúdica i festiva per a infants 
i joves. L’Ajuntament agraeix a comerços, empreses i 
entitats l’esforç i el compromís dedicat a aquest acte.

PreinscriPcions i Portes oBertes a la BalduFa

consulta l’oFerta de cursos als weBs
www.MasqueFa.cat o www.ctc.MasqueFa.net

Horari: de les 11 h. a les 14 h. i de 16:30 
h. a 19 h.

Lloc: avingudes de la Línia i Maresme i 
carrer Rogelio Rojo i voltants.

Activitats: tallers, jocs i actuacions a 
càrrec d’entitats locals.

PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018
Primer Cicle d’Educació Infantil (0-3 anys)

del 2 al 12 de maig de 2017
Escola Bressol Municipal La Baldufa - Carrer Rogelio Rojo 30 de Masquefa - 93 772 50 11

Horari preinscripció: del 2 al 12 de maig a l’EBM La Baldufa de 9.30-13h i de 15-16.30h
Portes obertes: 28 d’abril de 2017 de 17.15-19h

Més informació: www.masquefa.cat i queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/
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ja Pots sol·licitar 
les Beques 
Per a estudis 
PostoBligatoris
La resolució per a la preinscripció 
dels ensenyaments postobligatoris 
del curs 2017-2018 està en tràmit de 
publicació al DOGC. Més informació a 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/.

tErminis dE 
prEsEntació dE sol·licituds

Batxillerat, CFGM de forma-
ció professional, arts plàs-
tiques i disseny: del 16 al 24 
de maig

Programes de formació i in-
serció: del 15 al 26 de maig 

CFGS de formació professio-
nal, arts plàstiques i disseny: 
del 25 al 31 de maig 

Ensenyaments esportius (1r 
període): del 16 al 29 de maig.

Ensenyaments d’educació 
d’adults: del 19 al 27 de juny 

Curs de formació específic 
per a l’accés a CFGM i CFGS: 
del 3 al 7 de juliol 

Cursos extensius i 1r període 
de cursos intensius i flexibi-
litzats de les EOI: de l’1 al 5 
de setembre 

Cicles formatius d’animació 
en circ i tècniques d’actuació 
teatral: del 15 de maig al 5 de 
juny

E

E

E

E

E

E

E

E

entra en FuncionaMent l’esPai 
socioeducatiu MuniciPal la FÀBrica
El passat mes de febrer va obrir les seves portes a Masquefa un nou 
servei municipal dirigit als infants i adolescents del municipi: l’Espai 
Socioeducatiu La Fàbrica. El programa està impulsat per l’Ajunta-
ment, compta amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”, i està desen-
volupat per ACTUA Cooperativa d’Iniciativa Social.

a qui va diriGit?

A infants i adolescents masquefins entre els 6 i els 17 anys.

quins són Els sEus objEctius?
Guiar
Donar suport
Acompanyar l’estudi
Estimular i potenciar el desenvolupament de la personalitat 
dels infants i adolescents
Socialitzar 
Adquirir hàbits bàsics
Treballar l’autonomia personal
L’esbarjo d’infants, adolescents i les seves famílies

En què consistEix?
En oferir als joves i adolescents activitats lúdiques i formatives fora de 
l’horari escolar; com ara, tallers de cuina, expressió corporal, treballs 
manuals o jocs.

Les activitats s’ofereixen des del passat mes de febrer i fins el proper 22 de 
juny del 2017, seguint el calendari escolar 2016/2017.

De 1r a 6è de primària: dimarts i dijous, de 16.45 h. a 18.45 h., a La Bàscula.
1r i 2n d’ESO: dilluns i dimecres, de 16.30 h. a 18.30 h., al Casal de Joves. 

E
E
E
E

E
E
E
E

23
Número d’alumnes que participen 

actualment del projecte

40
Nombre de places disponibles

20 Destinades a alumnes de primària
20 Per a alumnes d’ESO



20biblioteca Masquefa batega
abril 2017

bi

què és?

És el servei de préstec de llibres electrònics. Es pot accedir a aquests 
continguts a través de diferents dispositius: ordinadors personals, 
lectors de llibres electrònics, tauletes o telèfons intel·ligents.

què hi puc trobar?

eBiblio ofereix una col·lecció de novetats editorials de diverses 
temàtiques:

gObres de ficció per a públic adult i per a públic infantil i juvenil, que 
inclouen còmic, narrativa, poesia i teatre.

gObres de no-ficció per a públic adult i per a públic infantil i juvenil, 
que inclouen obres de ciències socials, desenvolupament personal, 
esports, informàtica, viatges, etc...

gA més, també podreu descarregar un àudio o un vídeo en el vostre 
dispositiu.

Us podeu descarregar dos documents per 21 dies i renovar-los, si cal, i 
sempre que no tinguin una reserva.

qui pot utilitZar-lo?

Pot fer ús d’eBiblio qualsevol persona que disposi del carnet d’usuari 
de les biblioteques de Catalunya i una adreça electrònica. Per obtenir 
el carnet, el pots demanar directament i de forma gratuïta a qualsevol 
biblioteca; només cal presentar el DNI o el passaport. El servei està 
disponible a l’adreça http://catalunya.ebiblio.cat, on també hi trobareu 
una guia de com realitzar cerques, préstecs, devolucions i reserves. 
També s’hi pot accedir descarregant l’aplicació ‘eBiblio’ disponible 
per iOS i Android.

pEr a qualsEvol dubtE

Per sol·licitar qualsevol informació i aclarir dubtes sobre el servei 
et pots dirigir a la Biblioteca municipal de Masquefa o enviar la teva 
consulta a ebiblio.cultura@gencat.cat.

la BiBlioteca 
reoBre la sala 
d’estudi nocturna

Coincidint amb la proximitat dels 
exàmens, les Regidories de Joventut 
i Cultura oferiran a partir del mes de 
maig una sala d’estudi nocturna a 
la Biblioteca municipal. La proposta 
pretén oferir un espai tranquil, 
acollidor i adient on els estudiants 
majors de 16 anys que necessitin 
concentració i silenci es puguin 
preparar les proves de selectivitat o 
els exàmens finals de carrera d’una 
forma òptima. Per a més informació 
us podeu adreçar a la Biblioteca o al 
Casal de Joves.

coneixes ‘eBiBlio’? Consell



21salut Masquefa batega
abril 2017

sa

E

E
E
E

Flors de Bach
Edward Bach va ser un doctor anglès que cap el 1930 va definir les 38 flors de la teràpia de Flors de Bach. Va rela-
cionar cada flor amb una emoció. Encara que sembli una teràpia de fa molt temps, les emocions són atemporals 
i tots hem patit por, ràbia, enveja… Són emocions que s’han patit i es pateixen sempre.

Bach va relacionar cada malaltia amb un component emocional. Les flors d’E. Bach són una medicina comple-
mentària que tracta emocions i els tractaments són personalitzats. És una medicina qualitativa que no depèn de 
la dosi. Cada flor tracta una emoció i busca l’equilibri emocional de les persones. Les flors no canvien la manera 
de ser de les persones, les equilibren.

E. Bach va veure que si el cos està en equilibri i harmonia no emmalalteix. Les 38 flors s’agrupen en 7 grups, per 
tractar diferents emocions:

POR

INCERTESA

FALTA D’INTERÈS

SOLEDAT

Mitjançant una entrevista personalitzada decidim quina és la combinació de flors que necessita el pacient en 
aquell moment. El pacient ens ha d’explicar com se sent i què és el que li preocupa. Són tractaments dinàmics, 
depenen de les emocions d’aquell moment i de les que puguin anar sorgint durant el tractament. Per això el trac-
tament és actiu i es poden anar variant les flors segons les necessitats del pacient.

RESCUE REMEDY: és la única combinació de flors que està comercialitzada. Conté 5 flors: Rock Rose, Clematis, 
Impatiens, Cherry Plum, Star of Bethlehem. S’utilitza per a suavitzar les situacions d’emergència que ens poden 
causar estrès, por, angoixa... Regula les emocions i posa en marxa els processos naturals de l’organisme per a 
restablir-se.

A l’equip de Farmàcia Masquefa compten amb farmacèutiques expertes en flors de Bach. Si vols saber més so-
bre aquesta teràpia i el servei que donem, no dubtis en preguntar-nos. Ens podeu seguir també al Facebook, on 
trobareu informació nova cada setmana.

Isabel Albiol. farmacèutica. practicioner flors de bach · farmàcia masquefa
 Natàlia Isart. farmacèutica. practicioner flors de bach · farmàcia masquefa.

E

E
E

HIPERSENSIBILITAT

DESESPERACIÓ

EXCESSIVA PREOCUPACIÓ PELS ALTRES

E

E

E

E

E

      les creMades
Les cremades són una de les causes més freqüents d’accidents domèstics. Aquestes poden ser produïdes per 
contacte amb objectes o líquids calents, per foc, per electricitat o per exposició solar.

El grau de la cremada varia segons la seva profunditat. Així, 1r Grau és simplement quan la pell està vermella; i 
2n Grau o més, la resta.

Què s’ha de fer?

El primer de tot és conservar la calma, ja que les cremades són molt doloroses. El més important és refre-
dar-la, mullant-la amb aigua que no sigui massa freda ni gel durant 5-15 minuts. Després la cobrirem amb 
una gasa estèril i una bena, si és necessari. 

Si la cremada és de 1r Grau, després de refredar-la la hidratarem amb una crema hidratant o amb oli de rosa 
de mosqueta, per exemple.

Si la cremada és de 2n Grau o més, on hi ha ampolles o lesió s’hauria de consultar a un Centre Sanitari, com 
ara el CAP.

Què NO s’ha de fer?

Aplicar pasta de dents, desenganxar la roba adherida, punxar les ampolles o aplicar pomades per a crema-
des sense consultar.

I recordar que el millor tractament és l’Educació en la Prevenció, especialment amb grups vulnerables com 
ara els infants.

Mª Vega Cámara, dui del centre d’atenció primària de masquefa

Consell
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MasqueFa es disFressa de carnaval
L’Ajuntament agraeix a tots els veïns, entitats, associacions i comerços del poble la seva dedicació per 
convertir la festa en un nou espectacle de música i color. Enguany, un total de 10 comparses i 7 establiments 
van prendre part dels concursos de comparsses i establiments disfressats.

N concurs de coMParsses - categoria a (menys de 30 integrants)

N concurs d’estaBliMents disFressats 

N  concurs de coMParsses - categoria B (més de 30 integrants)

N  també van prendre part del certamen les següents comparses: fem poble! masquefa comerç, uns esquimals 
perduts a la ciutat, xaranga drac i trenquem els ous!

N  també van prendre part del certamen els següents comerços: El Granero de masquefa, pa mora. tradició fornera 
des de 1884 (establiment del c/sant pere i establiment de l’av. de la línea) i sueños de frida.

l’11 de març el carnestoltes també va arribar a can parellada 
amb una rua, el concurs de disfresses, una xocolatada popular 
i un sopar.

la música, les disfresses i la diversió van ser les grans 
protagonistes el 24 de febrer durant la celebració de la festa 
de carnaval 2017 al casal d’avis.

1r premi: Ole tu

1r premi: Els d’Indi Kings

1r premi: Igual Roba i Complements

2n premi: Latam-Masquefa

2n premi: Maskeberfest

2n premi: Naccar Degustació

3r premi: +K Plumes

2n premi: Jau, Coloma jau!

3r premi: L’Anoia Sweet

carnaval a can Parellada carnaval al casal d’avis
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el casal de joves se suMa al dia
internacional de la dona
Dissabte 11 de març, el Casal de Joves de Masquefa va organitzar la primera edició del Femme Fest; una 
jornada lúdica i reivindicativa dirigida al jovent masquefí amb l’objectiu de reclamar la igualtat i la paritat 
de sexes i fer visible i posar en valor el paper vital i essencial de la dona en la nostra societat.

Màster class de 
dancehall 

A càrrec del col·lectiu 
Attitude Dancehall 

& Terk. Els joves 
participants van 

poder conèixer de 
prop  la cultura i dansa 

jamaicanes.

concert de rap
150 persones 

van gaudir de les 
actuacions de Marta B, 
Alba MsDeath, Lis, HCB 
i l’Associació de Dansa 
Urbana de Masquefa.

Fira d’entitats
Amb la presència dels 
col·lectius Dones amb 
Empenta, Dones per 

la Independència i 
Homes Igualitaris. 

exhibició de 
graFFitis

La Georgina i el Kader, 
dos artistes del graffiti, 

van il·lustrar la seva 
visió personal de 

l’empoderament de les 
dones amb la creació 

de dos  murals que 
estan exposats al Casal 

de Joves.

“relacions 
igualitàries”

La xerrada a càrrec 
d’Homes Igualitaris 
i el taller de Dones 
amb Empenta van 

confluir en un única 
sessió participativa 
i vivencial en la qual 
els joves van poder 

debatre al voltant de 
les masculinitats, 
el masclisme, els 
sentiments i les 

relacions igualitàries.

representació de 
l’associació de
dansa urbana



Nou èxit del Club PetaNCa 
Masquefa

Els tres equips masculins que componen l’en-
titat han aconseguit recentment l’ascens de 
categoria. L’equip ‘A’ va aconseguir l’ascens 
a  3a  categoria  a  la  finalització  de  la  lliga; 
el ‘B’ va ascendir a 4a a finals del passat mes 
de gener; mentre que el conjunt ‘C’, va fer-se 
amb l’ascens a 5a categoria el 12 de febrer, 
després de superar una fase de promoció.

eloy GoNzález, Medalla d’or al x oPeN 
iNterNaCioNal taekwoN-do itf

El  jove  va  demostrar  el  passat  18  de  febrer  a  Be-
nidorm la seva excel·lència tècnica proclamant-se 
campió de  la categoria  infantil en  la competició de 
Tuls  (formes),  una prova que  requereix molta ha-
bilitat. El mateix protagonista  també es va penjar 
el bronze en la categoria Tuls per equips. Alejandro 
González, Édgar Martín  i Héctor Pérez,  companys 
de club d’Eloy González, també van rendir a un gran 
nivell.

Masquefa Celebra el ‘día de 
aNdaluCía’ 2017

La  Cofradía  del  Cristo  Crucificado  y  Nuestra 
Señora de los Dolores va omplir l’11 de març la 
Sala  Polivalent  de  La  Fàbrica  Rogelio  Rojo  per 
commemorar el dia d’Andalusia amb una jorna-
da cultural i festiva per a tots els masquefins. En-
tre les actuacions destacades: Paco Jara, el Coro 
Rociero de La Cofradía, Duende y Comás, Manuel 
Cerro Flores i la ‘Escuela de baile de La Cofradía’.

els MasquefiNs desCobreixeN la 
ruta de l’oCata

La ruta va ser protagonista el 12 de març d’una 
jornada d’oci i salut organitzada per l’Ajuntament 
i l’entitat Masquefa Trail amb l’objectiu de fomen-
tar la pràctica de l’esport de lleure al poble.

èxit Masquefí a la V CoPa Ciutat 
d’esPluGues de PatiNatGe artístiC

El  Club  Patinatge  Artístic  Masquefa  va  aconseguir 
una destacada actuació durant la V Copa Ciutat d’Es-
plugues celebrada el passat 26 de març. A la catego-
ria ‘Iniciació B’, Clàudia Cristóbal va aconseguir la 2a 
plaça; a ‘Iniciació B2’, Júlia Quesada es va fer amb la 
1a posició, i Laura Suárez amb la 3a; a ‘Iniciació E’, 
Carla Páez va quedar 1a; i la parella formada per Ar-
nau Medina i Claudia Páez, van aconseguir el triomf 
a ‘Iniciació A’. L’Ajuntament felicita al CPA Masquefa, 
als seus patinadors i patinadores i a tot l’equip tècnic 
per aquest nou èxit.

PriMer torNeiG de PetaNCa d’el Maset

Una seixantena de persones vingudes de Piera, Martorell  i 
El Maset van prendre part dissabte 18 de març del primer 
torneig  de  petanca  d’El Maset.  L’Ajuntament  de Masquefa 
agraeix a  tots els participants  la  seva assistència  i  felicita 
als guanyadors del campionat.

24retalls masquefa batega
abril 2017

RE



ajuts al traNsPort PúbliC Per a 
PersoNes eN situaCió d’atur

L’Ajuntament informa que les persones en situació 
d’atur i que reben una prestació pública de qualse-
vol administració inferior al salari mínim interpro-
fessional (SMI) poden comprar des del passat 1 de 
març la nova T-Mes bonificada. El preu d’aquesta 
nova  targeta és de 9,95 euros,  independentment 
del nombre de zones, i suposa una bonificació su-
perior al 80% respecte el cost actual.

el Club de tir Martorell 
reParteix els PreMis de la 
teMPorada 2016

A  finals  del  passat  mes  de  febrer,  l’entitat  va 
celebrar  la seva  festa anual a Masquefa amb  la 
tradicional  entrega  de  trofeus  en  les  diferents 
modalitats de Tir Olímpic. Durant  la trobada es 
va reconèixer als tiradors Santi Sagués i Albert 
Delgado. 

aNdreu fiGueras, PreMiat Per la uNió euroPea

La Unió Europea ha reconegut la feina realitzada pel jove masque-
fí Andreu Figueras  i el manresà Xavier Arrufat en el camp de  la 
intel·ligència artificial després de crear  i  implantar  ‘Detector’, un 
sistema d’alerta sobre el frau existent en matèria d’accés al trans-
port públic. 
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Nou títol MuNdial Per a iker 
ValderraMa

El jove esportista masquefí, de només 15 anys, va asso-
lir a Tailàndia la seva quarta corona del món de Muay 
Thai després d’imposar-se a Uzbekistan en la gran final. 
Aquest títol, a més, s’afegeix als que va aconseguir du-
rant el 2016, any en què es va proclamar campió d’Espa-
nya i va guanyar un cinturó europeu contra Anglaterra.

“feiNa a l’aNoia”

Fernando Orbea Batlle, veí de Masquefa, és l’impul-
sor de “Feina a l’Anoia” i “Feina a l’Anoia - Grup”, 
una pàgina  i un grup a  la xarxa social Facebook 
orientades a la recerca activa de feina i a fomentar 
una xarxa col·laborativa de treball a la comarca de 
l’Anoia. El grup està format, actualment, per més 
de 1.600 persones i permet als seus membres com-
partir i gestionar ofertes laborals amb d’altres usu-
aris i donar-se a conèixer.

Masquefa Vibra eN uNa 
NoVa ediCió de les ‘3 hores de 
resistèNCia d’autoCros’

L’entitat masquefina  CE  Gas  a  Fons  va  tornar  a 
organitzar el passat diumenge 19 de març  la po-
pular  cursa  ‘3  hores  de  Resistència  d’Autocros’. 
La cita automobilística va aplegar 11 equips par-
ticipants,  amb  22  pilots,  i  es  va  desenvolupar 
sense cap incident i amb molta esportivitat. Els 
germans Ivan i Xavier Margarit Cabañas, de l’Es-
cuderia Lleida, van ser els guanyadors d’aquesta 
prova puntuable per a la 6a Copa Catalana. 
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activitats BiBlioteca

tastet de contes:
“el tren de les eMocions”
Les famílies pujaran a un conte 
concret que connectarà amb les 
emocions principals dels més 
petits. A càrrec d’Elena Andrés.

Dimecres, 19 d’abril

18:00h.

Biblioteca

Per a infants a partir 1 any

cineFòruM
Moderat per: Joan Millaret
Pel·lícula: La muerte de un viajante

Dijous, 27 d’abril

18:00h.

Biblioteca

taller de roBòtica
Una primera aproximació amb els 
automatismes de la robòtica  i la 
seva programació.

Dimarts, 9 de maig

18:00h.

Biblioteca

Adreçat a infants a partir de 
7 anys

cineFòruM
Moderat per: Joan Millaret
Pel·lícula: Rastros de sándalo

Dijous, 11 de maig

18:00h.

Biblioteca

cluB de lectura
Autor: Care Santos
Llibre: L’aire que respires

Dijous, 25 de maig

19:00h.

Biblioteca

Inscripció prèvia

Presentació del lliBre   
“PizzaBoy”,  PreMi raMon 
Muntaner  2015
A càrrec del mateix autor,
Martín Piñol

Biblioteca

Festa del roser
a la Beguda

dissaBte 13 de Maig

21:30 h. Sopar de carmanyola

23:00 h. A qui em recordes? 
(actuacions de Playback)

setMana santa 2017

diuMenge 9 d’aBril (diuMenge 
de raMs)
Celebració de la missa

10.45 

Parròquia de Sant Pere

divendres 14 d’aBril 
(divendres sant)

10.00 h: Viacrucis (Parròquia 
de Sant Pere) 

17.00 h: Ofici de Divendres 
Sant (Parròquia de Sant Pere)

19.30 h: Processó de Setma-
na Santa (carrers de la Vila 
amb la Cofradia del Cristo 
Crucificado y Nuestra Señora 
de los Dolores i la Banda de 
Tambors i Cornetes de Can 
Parellada)

dissaBte 15 d’aBril

21.00 h: Vetlla Pasqua (Parrò-
quia de Sant Pere)

diuMenge 16 d’aBril (diuMenge 
de Pasqua)

10.45 h: Missa de Pasqua 
(Parròquia de Sant Pere)

D’11.15 a 12.45 h Cantada 
Infantil de Caramelles

(Pels carrers Serralet, Cre-
hueta, Sant Pere, Major i 
Ajuntament)

Cantada dins la parròquia 
després de missa

dilluns 17 d’aBril (dilluns de 
Pasqua)
Aplec al Cementiri Vell 

10:30 h Esmorzar popular 

11:00 h Celebració de la mis-
sa i ofrena dels Gegants de 
Masquefa a Sant Pere 

11:45 h Ballada dels Gegants 
Isidre i Magdalena

12.00 h Ballada de sardanes 
amb la Cobla Mar i Cel 

activitats sant isidre
la sirena de la FÀBrica rogelio 
rojo dóna la Benvinguda a la 
Festa

Divendres 12

18:00 h

diuMenge 14 de Maig

12:00 h. Gimcana per a tothom 
que s’ho vulgui passar bé

14:00 h. Aperitiu per a tots els 
participants 

14:30 h.Dinar de germanor 

16:30 h. Actuació del grup de 
gospel “Thumbnail Gospel 
Feeling” 

esPectacle inFantil
A càrrec de La Cremallera.

Divendres 12

18:00 h

Plaça de l’Estació

sant jordi
tot PreParant sant jordi
Trobada per conèixer les darreres 
novetats editorials que trobarem 
a les llibreries aquest Sant Jordi.

Dijous, 20 d’abril

18:00h.

Biblioteca
Presentació del lliBre   
“entretreniMientos. relatos 
Para el trayecto” 
A càrrec de la mateixa autora, Flora 
Smith.

Dijous, 20 d’abril

19:00h.

Biblioteca
hora del conte

Divendres 21 d’abril

17:00 h. Berenar de Sant Jordi

17:30 h. Hora del  Conte: “La 
Carla, el  Jan i la llegenda 
de  Sant Jordi” (text i música 
d’Eugeni Muriel)

Plaça de la Biblioteca

Per a públic familiar
diada de sant jordi
Venta de llibres i roses.

Diumenge 23 d’abril
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Mostra del Bestiari
Exposició del bestiari infantil con-
vidat al correfoc infantil i que es-
devindrà padrí de les noves bèsties 
masquefines. A càrrec  de Pixafocs 
i Cagaspurnes, Colla infantil de 
Diables de Masquefa.

Divendres 12

20.45 h

Pati de La Fàbrica Rogelio Rojo

PaintBall jove
Inscripcions prèvies al
Casal de Joves.

18:00 h 

Parc de la Font del Roure

gran esPectacle  d’eclosió 
dels tres  ous, estrena de les  
Bèsties inFantils i correFoc 
inFantil

A càrrec de Pixafocs i 
Cagaspurnes, la Colla infantil 
de Diables de Masquefa i tres  
colles convidades.  El primer 
correfoc de les nostres noves 
bèsties infantils.
Recorregut: C/Santa Clara, C/
Crehueta, C/ Sant Pere, C/Major i 
Plaça Ajuntament.

Divendres 12

21:15 h 

Pati de La Fàbrica Rogelio Rojo

soPar de Faves i lliuraMent de 
les Faves d’argent 2017
A càrrec de L’Alzinar, Societat Re-
creativa i Cultural. 

Divendres 12

22:00 h 

Plaça de l’Estació

cor de gosPel etnosons,
de sant sadurní d’anoia

Divendres 12

23:15 h 

Plaça de l’Estació

Festa disco
A càrrec de Kaviar Party.

Divendres 12

De 00:30 h a 05:00 h

Pista exterior coberta al costat 
del poliesportiu

torneig de Petanca de sant 
isidre
A càrrec del Club Petanca Mas-
quefa.

Dissabte 13

A partir de les 09:00 h

Instal·lacions de la Petanca

xvii troBada de Puntaires
A càrrec del Grup de Puntaires 
de Masquefa.

Dissabte  13

De 10:00 h a 13:00 h

Plaça de l’Estació

trenet Per Passejar Per 
MasqueFa
Inici i final del recorregut al carrer 
Escoles.

Dissabte  13

D’11:00 h a 14:00 h i de 16:00 
a 17:30 h

Carrers de la Vila

tallers inFantils

Dissabte  13

De 12:00 h a 14:00 h

Plaça de l’Estació (davant del 
Casal d’Avis)

caMPionat de  tir al  Plat  
Festa  sant  isidre
A càrrec  del  Club de Tir  de Masquefa.

Dissabte  13

12:00 h

Instal·lacions del Camp de Tir 
de Masquefa

sardanes
A càrrec de la Cobla Ressó.

Dissabte  13

12:30 h

Plaça de l’Estació

cercavila
Amb la Colla de Gegants i Gra-
llers de Masquefa, Colla de Ball 
de Bastons  de  Masquefa,  el Drac  
Bufut  i  els  Tabals  de  Pixafocs  
i  Cagaspurnes de la Colla de Dia-
bles de Masquefa, i altres colles 
convidades.

Dissabte  13

18:30 h

Sortida davant de la Parrò-
quia de Sant Pere

esPectacle de celeBració 
dels 15 anys del drac BuFut i 
correFoc de sant isidre
A  càrrec  de  Pixafocs  i Cagaspur-
nes, Colla de Diables de Masquefa 
Recorregut: C/Crehueta, C/ Se-
rralet, C/Crehueta, C/ Sant Pere, 
C/ Major i Ajuntament

Dissabte  13

22:00 h

Davant de la Parròquia de 
Sant Pere

Ball de la garlanda
A  càrrec  de  l’Orquestra  Medi-
terrània  i  el  tradicional Ball  de  
la  Garlanda amb la col·laboració 
de l’Associació de la Gent Gran de 
Masquefa.

Dissabte  13

22:30 h

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

concert de versions
A càrrec de Fugados de Alcatraz 
amb la col·laboració de Pixafocs i 
Cagaspurnes, Colla de Diables de 
Masquefa.

Dissabte  13

De 00:30 h a 04:00 h

Pista exterior coberta al cos-
tat del poliesportiu

1r caMPionat a MasqueFa de 
coPa hrd lions de  taeKwondo 
itF
A càrrec de l’Escola HRD Lions de 
Masquefa i Hwaran-do de Sant 
Vicenç dels Horts.

Diumenge 14

09:00 h a 13:00 h

Poliesportiu

caraMelles
A càrrec de la Coral L’Alzinar.
Recorregut: pels carrers del 
poble, abans i després de l’ofici 
de Sant Isidre.

Diumenge 14

10:00 h

Ajuntament
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dia internacional
del Medi aMBient 

Dilluns 5 juny

Fira de la inFÀncia i 
la joventut

Dissabte 3 de juny

D’11:00 h a 14:00 h i de 16.30 h a 
19:00 h 

Festa de l’esPort
Diumenge 4 de juny  

Festa del rocío

divendres 9 de juny

A la tarda, terrassa d’estiu i 
música a l’aire lliure al pati de 
La Fàbrica Rogelio Rojo.

dissaBte 10 de juny

11:00 h: recorregut amb al 
Verge del Rocío

14:00 h: dinar popular

19:30  h:  festival  de  flamenc  
a  càrrec  del  grup  de  l’enti-
tat  amb  la  seva  professora  
Marina  Parra. Seguidament 
actuacions dels artistes Ja-
vier Ginés i Alba Luna. 

diuMenge 11 de juny

Missa Rociera a la parròquia 
de Sant Pere.

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

Parc inFantil aMB inFlaBles
A  les 12:00  h obertura  de  les  fonts  
del  parc infantil al costat del CAP.

Diumenge 14

D’ 11:00h a 14:00h i de 16:30h a 
18:30h

Als jardins del CTC

anada a l’oFici
Des de l’Ajuntament fins la parró-
quia de Sant Pere amb el Seguici 
de Masquefa: Colla de Gegants i 
Grallers de Masquefa, Colla de Ball 
de Bastons de Masquefa, Pixafocs 
i Cagaespurnes Colla de Diables de 
Masquefa.

Diumenge 14

A les11:00h

Davant l’Ajuntament

soleMne eucaristia en honor a 
sant isidre
La Coraleta acompanyarà  els  
cants.  Caramelles a càrrec de la 
Coral L’Alzinar. Ofrena floral a Sant 
Isidre a càrrec de la Colla de Ge-
gants i Grallers de Masquefa.

Diumenge 14

12:00 h

Parròquia de Sant Pere

troBada de coMBos de l’aula 
de Música
A càrrec de l’AMACAT.

Diumenge 14

12:00 h

Plaça de l’Estació davant l’Aula de 
Música

concert susanna del saz
Amando a Manzanero
(Masquefa sona bé).

Diumenge 14

18:00 h

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

PriMavera shoPPing

Racons amb encant pels eixos co-
mercials de la vila

Diumenge 14

D’11:00 h a 20:00 h

agenda aBril

Ball PoPular
Amb el Duet Amor.

Diumenge 9 d’abril

18:00h

Sala Polivalent

Entrada: 2€

xerrada “dalí, geni i Figura”
A càrrec de Maite García Bordería, 
historiadora i guia oficial de turis-
me de Catalunya.

agenda Maig

xerrada “els volcans”
A càrrec del Dr. Domingo Gime-
no, catedràtic de petrologia i 
Geoquímica de la Universitat de 
Barcelona.

Divendres 5 de maig

18:00h

Lloc: Biblioteca Municipal

sortida al teatre la villaroel
A veure “Els tres aniversaris”.

Dimecres 10 de maig

18:30h 

Davant de l’Ajuntament de 
Masquefa

Festa de la Música
Organitzada per l’AMPA Font del 
Roure. 

Divendres 19 de maig 

9:00h a 22:00h

La Fàbrica Rogelio Rojo

xerrada “les Mines a 
catalunya”
A càrrec del Dr. Domingo Gimeno.

Divendres 21 d’abril

18:00h

Biblioteca Municipal

Ball PoPular
Amb el Grup CHOFFERS.

Diumenge 23 d’abril

18:00h

Lloc: Sala Polivalent

Entrada: 2€

sortida cultural a Figueres
Visita guiada al Museu de Dalí i el 
Museu del Joguet.

Dissabte, 29 d’abril 

08:00h

Davant de l’Ajuntament de 
Masquefa
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Divendres 19 de maig 

18:00h

Biblioteca Municipal

sortida cultural a olot
Visita guiada a la Fageda d’en Jor-
dà, els volcans i Olot.

Dissabte 20 de maig

Ball PoPular
Amb el Duo DAVA.

Diumenge, 21 de maig

18:00h

Sala Polivalent

Entrada: 2€

Ball PoPular
Amb el Grup Choffers.

Diumenge, 28 de maig

18:00h

Sala Polivalent

Entrada: 2€

agenda juny

Ball PoPular
Amb el Duet Amor.

Diumenge 4 de juny

18:00h

Sala Polivalent

Entrada: 2€

MasqueFa sona Bé
BCN Sax Quartet (BSQ).

Diumenge 11 de juny

18:00h

Sala Polivalent

Ball PoPular
Amb el Grup Choffers.

Diumenge 18 de juny

18:00h

Sala Polivalent

Entrada: 2€

La passada Festa Major de Sant Isidre, la 

Colla de Diables Pixafocs i Cagaspurnes 

ens va donar una gran notícia: el Drac 

Bufut, que enguany celebra 15 anys, 

havia tingut tres ous dels que naixerien 

tres noves bèsties que ampliarien el 

ric patrimoni cultural masquefí i que 

eclosionaran el proper 12 de maig com 

a gran tret de sortida de la Festa Major 

de Sant Isidre 2017.

Les tres noves bèsties representaran 

a tres animals de la fauna autòctona 

masquefina i seran portades per la colla 

infantil de l’entitat. Seran unes bèsties 

pensades, adaptades i construïdes 

pensant en ser portades per la canalla 

i que aquesta gaudeixi de les seves 

guspires i empaitades al correfoc 

infantil.

Les tres noves bèsties han estat 

construïdes al taller d’imatgeria festiva 

Coma Creacions, d’on han sorgit moltes 

altres bèsties festives del panorama 

català. Així, es garantitza una qualitat 

artística i professional.

Pel que fa al seu finançament, aquest 

ha estat possible gràcies al suport 

de molts masquefins i masquefines 

que han col·laborat amb les diferents 

campanyes econòmiques de l’entitat, 

així com a una aportació de l’Ajuntament. 

No obstant, malgrat la seva imminent 

estrena, encara és necessària l’aportació 

d’aquells comerços, empreses o 

particulars que vulguin fer la seva petita 

gran aportació a aquest bonic projecte. 

Així doncs, us animem a posar-vos en 

contacte amb l’entitat dels Diables per 

si voleu fer la vostra aportació.

L’estrena de les noves bèsties tindrà 

lloc el 12 de maig al vespre al pati de 

la Fàbrica Rogelio Rojo amb un gran 

espectacle ple de llum, música i foc 

obert al gaudir de totes les edats. A 

més, comptarà amb la participació 

del Seguici masquefí i amb diferents 

bèsties infantils de foc vingudes de 

fora vila que ens acompanyaran en un 

dia tan especial no només per la Colla 

dels Pixafocs i Cagaspurnes, sinó per a 

tots els masquefins i les masquefines. 

L’endemà dissabte serà el torn per 

celebrar com cal els 15 anys del nostre 

estimat i renovat Drac Bufut.

Els ous de les bèsties infantils són a punt de trencar-se amb un gran espectacle!

Sant Isidre Sant Isidre Sant Isidre Sant Isidre Sant Isidre Sant Isidre

Colla de Diables Pixafocs i Cagaespurnes 
de Masquefa
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Es fa difícil pensar que un govern local desenvolupi 
la seva acció sense planificar, avaluar i comunicar, 
però a Masquefa així és. El nostre govern decideix 
en funció de les sensacions, però no a partir del co-
neixement de les necessitats. 
La gestió del projecte d’urbanització del Barri del 
Maset és un exemple. Els veïns tenen clar que 
volen un barri digne i que això significarà costos 
econòmics. Davant, però, es troben un govern que 
no reconeix la seva veu, no informa i no dóna ga-
ranties, impossibilitant així tirar endavant amb el 
projecte. 

I és que bufen temps de canvi. Podem continuar ai-
xecant murs, com fa el govern de Masquefa, o bas-
tir molins perquè corri la participació, la innovació 
i el coneixement per visualitzar el futur que volem.  
Dibuixem la Masquefa de les properes dècades i 
decidim on volem prioritzar. Els socialistes tenim 
clar que:

g La millor garantia de futur és una societat justa i 
equitativa on les famílies siguin prioritàries.

g El teixit econòmic i comercial de Masquefa és 
vida i generador d’oportunitats. Siguem innova-
dors, creatius i anem més enllà de les accions es-
tandarditzades.

g Equitat social i territorial. Planifiquem i solucio-
nem els desajustos i les desigualtats que pateixen 
veïns i barris del nostre municipi.

g Cap a un model energètic compromès amb la 
societat i sostenible ambiental i econòmicament. 
Prou del “maquillatge de les bombetes led”.  Apos-
tem per un model on energia, urbanisme, educació, 
desenvolupament econòmic i protecció social tre-
ballin junts. 

g Masquefa, una societat viva i dinàmica a través 
del foment constant i el suport a les entitats i col-
lectius. Una societat civil organitzada i en xarxa és 
garantia per assumir els reptes de futur.  

Ho sabem fer, ho podem fer!

ciu · pEr què no s’assumEixEn rEsponsabilitats ni Es diu rEs?

Psc · a masquEfa, fEm una mirada altErnativa i dE futur.

La Societat Recreativa i Cultural l’Alzinar és un dels 
símbols de Masquefa i és la nostra entitat més anti-
ga. Dos reconeixements que merita gràcies a anys i 
anys d’esforç, il·lusió i treball; i que fan que resulti 
absolutament inconcebible i inadmissible que per 
culpa de la mala gestió duta a terme per una junta 
s’hagi hagut de trobar a les portes d’una fallida eco-
nòmica i gairebé abocada a la seva dissolució. 

Una situació límit, però, que gràcies a la solidaritat 
de múltiples veïns i veïnes de la vila i a la interven-
ció d’aquest equip de govern -garantint el pagament 
d’un crèdit bancari i impulsant les obres de millora 
a les seves instal·lacions-, hem aconseguit revertir. 
Avui, doncs, malgrat l’evident i demostrada mala pra-
xis i la manca de compromís amb Masquefa exhibida 
pels membres de l’anterior junta, l’Alzinar té plena-
ment garantit el seu futur i seguirà representant un 
actiu i un referent cultural al nostre municipi. 

L’Alzinar, com totes i cadascuna de les entitats que 
integren el nostre ric, viu i dinàmic teixit associatiu, 
mereix el màxim dels respectes. El mereixen tant 
les associacions com els centenars de masque-
fins que hi ha al darrere i que, de forma altruista, 
dediquen temps i esforç a mantenir viva la guspira 
de l’associacionisme. Per tot això, reiterem que és 
necessària una explicació i l’assumpció de res-
ponsabilitats per part d’aquells qui han contribuït 
activament en l’enorme forat econòmic de l’entitat. 
Alguns d’ells són regidors del consistori i, amb més 
raó, per responsabilitat política haurien de donar 
explicacions davant dels masquefins.

Seguirem ajudant l’Alzinar en tot allò que sigui 
possible, com ja estem fent, però no deixarem de 
reclamar el que és de sentit comú: explicacions i 
assumpció de responsabilitats.

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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Els que vivim al Maset sabem quines són les dificul-
tats que trobem en el dia a dia, i no només a l’hora 
de tirar de la cisterna del wàter o dutxar-nos. Són 
molts els problemes que s’acumulen en aquest barri: 
manca de manteniment, contenidors de reciclatge 
insuficients, talls repetitius d’aigua, instal·lacions 
precàries d’aigua, llum i telèfon, carrers foradats, 
manca de senyalització viària, voreres inexistents o 
precàries, un parc sota una línia d’alta tensió, trans-
port escolar de pagament, etc. I la continua manca 
d’implicació de l’Ajuntament en aspectes bàsics de 
manteniment, socials, joventut, gent gran o culturals.

Però el nostre Ajuntament té l’excusa a totes aques-
tes mancances que patim: fins que no tinguem les 
clavegueres no quedaran solucionades.

És l’eterna excusa de tots els governants que ha tingut 
Masquefa -Socialistes i Convergents- per justificar 
l’oblit i maltractament del nostre barri.

I lluny de voler solucionar-ho d’una manera consen-
suada, el que fan es entorpir el diàleg i actuar dic-
tatorialment. Com la carta sorpresa que hem rebut 
recentment, on diu que hem de pagar, entre altres, 
un nou projecte pel que ja es va rebre una subvenció; 
o l’asfaltat de dos carrers pocs mesos abans de les 
eleccions.

Potser aquesta és la seva manera de castigar-nos pel 
seu fracàs a la consulta, després del NO rotund al seu 
projecte.  La pregunta és: els impostos de la llicència 
d’obres del nou polígon que ja patim i patirem tota 
la vida, i que serà de més de 800.000€, tindrà algun 
impacte directe al Maset? O servirà per pagar la co-
berta d’una piscina? Els pobres sabem que abans de 
pagar luxes, s’han de cobrir les necessites bàsiques.

Cal lluitar pels nostres drets d’una manera unida i 
organitzada junt amb l’Associació Administrativa del 
Maset. Units serem forts!

ERC Masquefa, després de detectar que fa cinc 
anys que està caducat el contracte d’escombraries 
de l’Ajuntament de Masquefa, ara esperem l’accés 
a l’estudi tècnic-econòmic que justifica la taxa de 
l’ordenança fiscal nº19 reguladora de la recollida i 
tractament d’escombraries. Aquest informe va ser 
sol·licitat el 2 de desembre de 2016 a través de la 
instància núm. 5944 i requerit novament el 22 de 
febrer de 2017 a través de la instància núm. 948. El 
8 de març de 2017 es demana novament al secreta-
ri municipal aquesta documentació i ens informa a 
través d’una diligència que encara està en “fase de 
redacció per part dels tècnics”.

La taxa de l’ordenança fiscal núm.19 va ser aprova-
da en el Ple de novembre de 2016. Aquesta taxa ha 
de ser aprovada després d’emetre un informe tèc-
nic-econòmic que la justifiqui. Segons l’article 20.1 
de la llei 8/1989 de taxes i preus públics, l’informe 

tècnic-econòmic haurà d’estar present en qualse-
vol expedient regulador de la taxa. La seva absència 
o insuficiència provocarien en cas de reclamació la 
nul·litat de l’ordenança que la regula segons la sen-
tència del Tribunal Suprem de 14 d’abril de 2001.

Davant dels reiterats casos de demora a la informa-
ció publica per part de l’Ajuntament de Masquefa, 
el Grup Municipal d’ERC ha tramitat a la Comissió 
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 
(GAIP) una reclamació sol·licitant mediació i l’entre-
ga dels informes tècnics-econòmics que sustenten 
la taxa de l’ordenança fiscal reguladora de la recolli-
da i tractament d’escombraries. No entenem que un 
informe que sustenta una taxa aprovada en el Ple 
de novembre 2016, encara no hagi estat entregada. 
Esperem rebre els informes ben aviat per esvair tota 
mena de dubtes.

erc · Erc masquEfa rEclama davant dEl (Gaip) El drEt a informació pública

cuP · El masEt és barri

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
Av. de la Línea, 4-6 (Masquefa)
Facebook: www.facebook.
com/Esquerra-Republi-
cana-Masquefa-Regene-
ració

Después de dar rienda suelta a nuestras fantasías 
durante las fiestas de Carnaval y felicitarnos 
por su éxito y participación, no nos queda más 
remedio que volver a la realidad. Esta realidad 
que, no es que nos esté llamando la atención, es 
que nos la está gritando: no sigamos engañando 
a los ciudadanos, ha llegado la hora de empezar a 
cumplir las leyes. 

Hemos presentado una moción para el próximo 
pleno municipal para que el municipio de Masquefa 
se retire de la AMI (Asociación de Municipios para 
la Independencia). Es ilegal que estemos en dicha 
asociación, Sr. Boquete. Usted lo sabe al igual que 
todos los concejales que dieron su voto favorable 
en su día y eso es prevaricar. Y si se demostrara 
que el estar allí significa un gasto para el erario 
municipal, también sería malversación. 

Le garantizamos que seguiremos sumando 
nuestro voto al suyo y no haremos otra cosa por 
dos motivos: primero, usted es un buen Alcalde; y 
segundo, sería reemplazado por otro que seguiría 
con el proceso independentista involucrando aún 
más a este consistorio.

Por todo ello le pedimos que libere oficialmente 
a Masquefa de cualquier acción que pueda ser 
catalogada de ilegal y sigamos juntos trabajando 
por la ciudad, que realmente lo necesita, y dejemos 
fuera y para nuestro ámbito privado todo aquello 
que queramos hacer y dentro de nuestro derecho a 
la libertad de expresión.

No existe democracia sin ley que la proteja y no 
cumplir la ley destruye a la democracia.



investigadora especialitzada en química analítica.

Eva Gorrochategui (Masquefa, 1990) és una investigadora especia-
litzada en química analítica que està finalitzant la tesi doctoral en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ambiciosa i 
treballadora, l’Eva recorda amb un somriure com va fer les seves pri-
meres passes en el món de la ciència a l’Escola El Turó. Actualment, 
el seu camí professional avança a bon ritme tot i el delicat moment per 
aconseguir finançament per a la recerca. No obstant això, reconeix que 
la investigació compensa  en l’àmbit personal.

quina és la teva tasca en el consejo 
suPerior de investigaciones 
cientíFicas?
Treballo amb models cel·lulars extrets de pacients. Jo, 
en concret, treballo amb cèl·lules de placenta humana 
canceroses. El motiu no és per fer investigació sobre el 
càncer, sinó que s’utilitzen aquestes cèl·lules canceroses 
perquè es reprodueixen amb més velocitat que les altres 
i així es poden obtenir resultats amb més rapidesa. Expo-
so aquestes cèl·lules a contaminants i productes químics 
que respirem i mengem, tot allò que està en contacte amb 
les persones en el dia a dia. Ho faig en concentracions molt 
baixes perquè vull estudiar l’efecte que tenen aquests 
contaminants a les cèl·lules. 

quins resultats n’estÀs oBtenint?
En el meu cas em centro en el tefló, que es troba en pa-
elles, estores i productes de neteja, i en exposar-lo a la 
cèl·lula es manifesta un augment molt pronunciat en els 
lípids, en els continguts de greixos. Són compostos ano-
menats obesògens, és a dir, que a la llarga poden produir 
obesitat. Això ens permet concloure que l’obesitat no no-
més és deguda a causa dels aliments que ingerim, sinó que 
la contaminació que ens envolta també n’és un factor de-
terminant. Fonamentalment, estudio diferents productes 
químics que s’utilitzen avui en dia i en miro si els efectes 
que generen són nocius perquè es busquin alternatives i 
substituir aquests productes per d’altres.

quin és el teu 
PròxiM rePte ProFessional?
Vull continuar en el món de la recerca, però sobretot en 
la docència; m’agrada molt i m’encantaria ser professora 
d’universitat. Actualment ja estic fent classes perquè la 
beca del Ministeri, més enllà de la teva investigació, obli-
ga també a fer unes hores determinades a la universitat. 
M’agradaria seguir aquest camí, però és complicat perquè 
desgraciadament s’ofereixen poques places. 

ha sigut dur el caMí Per arriBar Fins aquí?
Qualificaria la meva trajectòria com a molt dura. Vaig par-
tir sent la millor de la meva promoció a química i, poste-
riorment, vaig aconseguir el premi d’excel·lència al màster. 
Tinc una bona tesi i un nombre de publicacions raonable, 
però és una llàstima que en l’àmbit salarial les condicions 
siguin precàries. La recerca està mal pagada aquí; per la 
mateixa feina a altres indrets d’Europa pots cobrar fins 
a tres vegades més. Actualment hi ha universitats en les 
quals pràcticament el 80% de la plantilla docent són be-
caris que fan tasques que no els pertoquen per sous pre-
caris. Certament ho tenim difícil perquè està poc valorat. 
Si vols fer una carrera científica aquí, les condicions potser 
no són les idònies. 

vas Marxar un teMPs a lancaster, 
al regne unit. coM va ser la teva 
exPeriència allÀ?
Realment molt enriquidora. Les universitats treballen 
conjuntament amb les empreses i els hospitals, un fet que 
permet que rebin més finançament i tinguin més equipa-
ments i recursos. No es pot comparar. Actualment tinc una 
oferta per anar a treballar tres anys fora i fer el postdocto-
rat, però encara m’he de rumiar el meu futur laboral.

quins consells dónes als joves 
MasqueFins que es volen dedicar a la 
ciència?
Si la seva vocació és la ciència, els diria que endavant! 
Ara mateix ens ha tocat viure aquesta conjuntura, però 
ho han d’intentar perquè espero i desitjo que la situació 
laboral millori. A més, a l’estranger sempre tindran feina. 
La investigació és molt bonica, quan descobreixes alguna 
cosa gràcies a la teva feina diària et fa sentir orgullosa. 
Compensa molt en l’àmbit personal quan trobes resultats 
a les teves investigacions. Jo, personalment, estic satisfe-
ta perquè he aconseguit grans fites, però cal una mica de 
reconeixement públic i institucional.

l’entrevista

eva gorrochategui
“M’encantaria ser professora d’universitat”
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