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L’APARADOR ONLINE
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SABÍEU QUE...
FORMACIÓ BONIFICADA PER A TREBALLADORS

El Centre Tecnològic Comunitari ha
posat en marxa un nou servei perquè les
empreses i comerços puguin bonificar-se
la formació que fan els seus treballadors.
Totes les empreses que tinguin com a mínim
un treballador donat d'alta a la Seguretat
Social tenen disponible una quantitat de
diners per a gastar en formació dels seus
treballadors. Es pot bonificar formació
organitzada al CTC que prèviament
ho indiqui com per exemple: llengües,

prevenció de riscos laborals, ofimàtica,
carnets de manipulació d'aliments, carnets
de conductor de carretons elevadors...
L'import disponible és vigent fins a 31 de
desembre i no s'acumula per l'any següent
en el cas de no utilitzar-lo. Les empreses
tenen la possibilitat de bonificar-se la
totalitat del curs o només una part amb
les quotes de la Seguretat Social per mitjà
de la Fundació Tripartita per a la Formació
en el Treball.
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Centre d’Atenció Primària
• Millora la força i la resistència
muscular
• Ajuda al manteniment i funció
de les articulacions (beneficiós
en cas d’ar trosi)
• Combat l’estrès. Ajuda a alliberar
tensions i a conciliar el son
i
• Millora la imatge personal
l’autoestima
• Millora l’ansietat i la depressió
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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
Biblioteca
93 772 78 73
Buidatge fosses sèptiques 93 771 73 42
Casal de Joves
93 772 85 21
Centre de Dia
93 772 79 90
CTC
93 772 78 28
Deixalleria/Recollida voluminosos 93 708 60 96
Masquef@ula
93 772 58 23
Policia Local
93 772 60 25
Protecció Civil
670 06 07 18
Ràdio Masquefa
93 772 67 94
ALZINAR
93 772 68 61
AMBULATORI (Masquefa) 93 772 64 34
AMBULATORI (La Beguda) 93 772 52 62
AMBULATORI (Mar torell) 93 775 51 03
AMBULÀNCIA
061 / 112
ANAIGUA
93 772 75 32
BOMBERS
112
BUTANO (Mar torell)
93 775 18 87
CASAL D’AVIS
93 772 50 07
CDIAP APINAS
93 772 54 54
CONSELL COMARCAL 93 805 15 85
CORREUS
93 775 92 67
CRARC
93 772 63 96
ENDESA avaries i incidències:800 760 706
EQUIP D'ATENCIÓ
636 365 631
A LA DONA
ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LA BALDUFA 93 772 50 11
ESCOLA EL TURÓ
93 772 51 75
ESCOLA FONT DEL ROURE 93 772 74 32
ESCOLA MASQUEFA II
93 772 66 48
ESCOLA VINYES VERDES 93 772 76 27
FARMÀCIA
93 772 53 01
FERROCARRILS
93 205 15 15
CATALANS
GAS NATURAL. Distribució. 902 200 850
GUARDIA CIVIL
062
HISENDA (Igualada)
93 804 65 61
HISPANO IGUALADINA 93 804 44 51
HOSPITAL (Mar torell)
93 774 20 20
INEM (Mar torell)
93 775 10 62
INFORMACIÓ GENERAL
012
JEFATURA TRÀNSIT (BCN) 93 298 65 00
JUTJAT DE PAU
93 772 57 57

LLAR INFANTS MUNICIPAL
93 772 50 24
FRANCESC MATA I SANGHÉS

MOSSOS D'ESQUADRA
ORGT (Masquefa)
ORGT (Piera)
PARRÒQUIA SANT PERE
POLIESPORTIU
REGISTRE PROPIETAT
RENFE
SANITAT RESPON
SEGURETAT SOCIAL (Igualada)

112
93 775 92 55
93 472 92 23
93 772 52 26
93 772 63 92
93 803 11 18
902 24 02 02
902 11 14 44
93 804 62 62
SECCIÓ D'INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
TAXI
93 771 60 12
600 542 614
TAXI
TAXI 8 places i adaptat
648 659 009

MASQUEFA

EL REPORTATGE

batega

4

FP DUAL: formar-se i
Aquest curs s'imparteix per primera
vegada a Catalunya la Formació
Professional Dual. La implantació
d’aquest pla pilot, inspirat en l’exitós
model alemany, ha estat una iniciativa
liderada per la multinacional afincada a
casa nostra Aldi Masquefa Supermercats,
a la que s’han afegit també unes altres
quatre importants empreses.
El gran valor afegit de la FP Dual és que
els alumnes combinen la formació teòrica
–un grau mitjà de tècnic en Comerç que
imparteix l’Associació Hispano Alemanya
d’Ensenyaments Tècnics (ASET)- amb el
treball a l’empresa, en el cas d’Aldi en
una de les botigues. “No són només unes
pràctiques, és una feina”, afirmen des
d’Aldi Masquefa Supermercats.
Els alumnes tenen contracte i sou des del
primer dia, i si superen el dos cursos de la
formació amb èxit i obtenen la titulació,
l’empresa els ofereix un contracte
indefinit. “Són un més de la plantilla;
volem que s’identifiquin amb Aldi i que
diguin ‘aquesta és la meva empresa, no el
lloc on faig les pràctiques'”.
A més, mentre en la FP convencional
“hi ha mòduls i blocs, en la Formació
Professional dual existeix una continuïtat
i una connexió real entre els estudis i la
feina, el que aprenen a l’escola ho posen
en pràctica a la botiga”, afegeixen des
d’Aldi. Els alumnes signen un contracte
de dos anys de 40 hores setmanals, el
60% de les quals treballen i l’altre 40%
estudien. Tant a l’escola com a la botiga
tenen un tutor que en fa el seguiment.
La formació es gratuïta per a l’alumne, ja
que la finança l’empresa, que a més els
paga el sou.
Un dels resultats més visibles de la FP

dual és que contribueix a combatre
l’elevadíssima taxa d’atur que afecta els
joves de casa nostra. “Incorporem a les

nostres botigues col·laboradors joves i,
per tant, dins de les nostres possibilitats,
donem feina i rebaixem la taxa d’atur

“Som un treballador
més: a la botiga; fem
totes les funcions que
pot fer qualsevol altre
col·laborador”

havia acabat un grau superior de
Comerç i Màrqueting i havia començat
Dret. L’Eva havia fet un cicle superior
d’Administració i Finances, a més
del batxillerat i la selectivitat. Però el
mercat laboral se’ls resistia. Quan van
assabentar-se de l’oportunitat de fer
la FP Dual tant la Maria com l’Eva es
trobaven a l’atur.
“En aquest context de crisi aquesta és
una oportunitat que no pots deixar

“Això és una
feina de veritat”
La Maria Mahicas i l’Eva Daza són dues
joves de Masquefa que estant fent
el pla pilot de la FP Dual. Totes dues
van rebre informació i van presentar
la candidatura mitjançant el Servei
d’Ocupació de l’Ajuntament. La Maria
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treballar alhora

de la competència”.
Un altre dels avantatges d’aquesta nova
formació professional és que el títol
de tècnic en Comerç està homologat
a Catalunya i també a Alemanya, fet
que obre més oportunitats. Per això la
formació inclou també l’aprenentatge de
l’alemany. Des d’Aldi estan convençuts
que aquest nou model permetrà formar
“professionals més capacitats i motivats”.
Feia tres anys que Aldi treballava per
fer possible aquest pla pilot, mitjançant
el qual han contractat al conjunt de
Catalunya 31 joves entre 18 i 30 anys.
Ara ja treballen en la convocatòria
d’una segona edició. La multinacional
alemanya espera que s’hi puguin sumar
més empreses i de més sectors, “per
oferir una formació més global”. També
que “la FP Dual s’acabi incorporant
a l’ensenyament públic”, com passa a
Alemanya. La Generalitat de Catalunya
ha participat en l’homologació del títol.

Sessions
informatives
i
recollida de currículums per
a la segona edició del curs

La Maria Mahicas i l’Eva Daza, a la botiga d’Aldi Supermercats a Martorell

juvenil”, expliquen des de l’empresa. A
més es tracta de col·laboradors de la
mateixa localitat o de localitats molt
escapar de cap de les maneres”, explica
l’Eva. “Els estudis sempre obren portes, i
amb la FP dual guanyes una experiència i
un aprenentatge pràctic que és molt útil
per fer-te camí en el món laboral”. Ella ja
havia fet anteriorment algunes pràctiques,
“però això és diferent; aquí saps el que és
treballar; és una feina de veritat”. La Maria
assenteix amb el cap quan sent aquestes
paraules. “Amb la FP Dual estudiar és
un treball, tens un salari des del primer

properes i “això té un impacte positiu
directe en el territori; donem més
oportunitats que no pas altres empreses

“Amb la FP dual guanyes
una experiència i un
aprenentatge pràctic
molt útil per fer-te camí
laboralment”

Aldi ja ha començat el procés de
selecció de la segona edició del curs
de FP Dual de tècnic en Comerç. Els
requisits per a optar a aquesta oferta de
feina i formació són tenir entre 18 i 30
anys, estar en possessió del Graduat en
ESO i tenir una clara vocació comercial.
L’Ajuntament ha organitzat dues sessions
al Centre Tecnològic Comunitari
(avinguda Catalunya, 60) per a informar
d’aquesta segona edició i per a recollir
els currículums dels joves que hi estiguin
interessats i compleixin els requisits.
Les sessions es faran els dies 19 d’abril
i 24 de maig, a les 10 del matí. Cal fer la
inscripció prèvia al CTC o bé online a
www.ctc.masquefa.net/formacio.
dia, i això fa que et prenguis els estudis
seriosament perquè t’hi jugues molt”.
A l’establiment de Martorell la Maria i l’Eva
hi practiquen tot el que aprenen a ASET,
on fan assignatures com ‘merchandising’,
tècniques de venda i emmagatzematge,
logística i alemany, entre altres. “Rebem
una formació molt complerta i a la
botiga fem totes les funcions que pot fer
qualsevol altre col·laborador: som un
treballador més”, afirmen.
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“M’he quedat sense feina. Què puc fer?”
L’Ajuntament posa al servei dels vilatans
que s’han quedat sense feina o bé que
volen canviar o millorar el seu lloc de
treball el Servei Local d’Ocupació, que
es troba al Centre Tecnològic Comunitari
(CTC). El primer que cal fer és tramitar
l’alta. Cal fer-ho presencialment al CTC
(avinguda Catalunya, 60), ja que cal signar
el consentiment de cessió de les dades
personals. Us assignaran un dia i una hora
per assistir a una sessió informativa en la
que es dóna a conèixer el funcionament
del servei i la persona referent. Porteu
un currículum actualitzat perquè haureu
d’omplir una fitxa amb les vostres
dades personals, estudis, experiència
i preferències de feina. Aquesta fitxa
servirà per poder casar informàticament
el vostre perfil professional amb les
ofertes de feina.
Després de la sessió ja podreu accedir al
Club de la Feina, que obre els dilluns de 10
a 13h. Hi trobareu un professional al que
podreu fer consultes, així com també les
ofertes de treball, les adreces d’empreses,
els horaris de transport o informació
sobre formació. Cal anar periòdicament
al Club de la Feina per mantenir activa i
actualitzada la vostra fitxa de perfil. També
disposeu d’un Club de la Feina online
(www.ctc.masquefa.net/serveiocupacio).
En general, us recomanem...
ÎÎ Redacteu un bon currículum,
indicant les vostres dades de contacte,
formació i experiència laboral. El CV és
la vostra imatge davant les empreses i és
important que estigui ben estructurat, sense
faltes d’or tografia i amb una fotografia recent
i formal.
ÎÎ Adjunteu
una
carta
de
presentació indicant el vostre interès per
l’oferta i/o empresa i què podeu aportar al
lloc de treball (coneixements, experiència,
competències). Abans d’això feu autoanàlisi
de quines feines us veieu capacitats de fer.
Penseu en quin tipus d’empreses poden
necessitar personal amb el vostre perfil i feu
un llistat per enviar-los la candidatura (CV i
carta de presentació).
ÎÎ També heu de conèixer els
diferents canals de recerca per
accedir a les ofer tes i empreses. Internet

és un dels més usats per les empreses per
captar personal. Feu ús de les pàgines web
dedicades a la recerca de feina. Si no teniu
internet a casa, podeu utilitzar gratuïtament
els ordinadors de Masquef@ula, al CTC.
A www.diba.cat/slo trobareu ofer tes de la
província de Barcelona.
ÎÎ Un altre canal per captar
personal
són
les
Empreses
Temporals (ETTs). Generalment s’ha
de fer la inscripció al seu web per accedir a
les ofertes (www.adecco.es, www.manpower.
es ...).
ÎÎ Inscriviu-vos a l’OTG com a
demandants d’ocupació. Així podreu
accedir al por tal www.feinaactiva.gencat.cat
i consultar les ofer tes de feina de les que
disposen. Un cop inscrits també podreu
optar als cursos de formació ocupacional
i altres recursos que ofereix la Generalitat.
Per a més informació podeu consultar
www.oficinadetreball.cat.
ÎÎ La
formació
us
permetrà
ser més competents en el món
laboral. Les empreses, cada cop més,
busquen persones qualificades o amb carnets
professionals específics com el de manipulació
d’aliments, conductor de carretons elevadors
o monitors de lleure. També es considera
requisit imprescindible tenir domini d’idiomes

i informàtica. Al CTC, al Club de la Feina, podeu
consultar l’ofer ta formativa de Masquefa i la
comarca. Trimestralment s’edita una guia que
agrupa tota l’ofer ta formativa local. La podeu
trobar a les dependències municipals i a
www.masquefa.cat i www.ctc-masquefa.net.
ÎÎ Registreu les dades de les
empreses que visiteu, les persones de
contacte, informació rellevant que us facilitin
les empreses. Apunteu l’usuari i contrasenya
del vostre correu electrònic i de les borses
de treball online on estigueu inscrits, ja que
ho necessitareu per accedir i apuntar-vos a
les ofer tes més endavant i enviar el CV per
e-mail. Feu seguiment de les ofer tes de feina
a les quals esteu inscrits i torneu a contactar
al cap d’uns mesos amb les empreses.
ÎÎ Dediqueu un temps cada dia a
enviar el CV i a revisar les noves
ofertes per internet.
ÎÎ Reserveu part del vostre temps
a fer formació.
ÎÎ Prepareu abans les entrevistes
de feina. Busqueu informació de l’empresa
i l’ofer ta, prepareu les possibles preguntes i
les respostes. Practiqueu amb algun conegut
o familiar i argumenteu quins són els vostres
punts for ts.
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ACTUALITAT

www.jocomproamasquefa.com

NOU PORTAL D’OFERTES
DEL COMERÇ LOCAL
un smartphone.
Els comerços i empreses interessats
a formar-ne part es poden adreçar
al Departament de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament, al CTC
(avinguda Catalunya, 60 – 93 772 78
28). També poden enviar un e-mail a
masvsl@diba.cat.

Amb l’objectiu de contribuir
a
revitalitzar
el
comerç
local,
l’Ajuntament
ha
activat un portal a Internet
(www.jocomproamasquefa.com)
on els comerços i les empreses
poden publicar les seves atractives
ofertes. Es tracta d’un gran aparador
online on podem trobar productes i
serveis de les empreses i comerços
masquefins i, a la vegada, beneficiarnos d’importants descomptes.
Amb aquesta iniciativa es vol afavorir
la compra de proximitat i al mateix
temps, gràcies a la presència a
Internet, captar nous clients de fora
del municipi.
Comprar
a
www.jocomproamasquefa.com és
molt fàcil. Només cal connectar-se
al portal, fer la reserva del producte
que ens interessa, i després anar a
l’establiment a recollir-lo i pagar-lo.
Així no es perd el tracte humà.
La plataforma està preparada
perquè s’hi pugui accedir
tant des de l’ordinador
com des d’una tableta o

Beneficis per als
consumidors:
•
•

Gaudeixen d’importants
descomptes en les compres
Contribueixen a la modernització
i consolidació del comerç

Beneficis per a les empreses
i comerços
•
•
•
•
•
•
•

Promocionen el negoci
Eliminen stock
Capten nous clients
Fidelitzen la clientela de
proximitat
Obren nous canals de venda
Contribueixen a la promoció i
modernització del comerç local
Combaten la ‘fractura digital’

MOLT MÉS QUE DESCOMPTES
Amb la incorporació d’aquest nou aparador
online, l’Ajuntament millora i amplia el portal
www.jocomproamasquefa.com, en funcionament des
del 2010. La plataforma l’ha desenvolupat l’empresa
masquefina dedicada a projectes web aTotArreu.com,
amb seu al viver d’empreses del CTC. A més de poder
adquirir productes i serveis amb importants descomptes,
la plataforma inclou altres serveis:

•
•
•
•
•
•

Subscripció a un butlletí electrònic que recull les
noves ofertes
Mapa geolocalitzat dels comerços i empreses
participants
Agenda de les activitats organitzades pel comerç
Taulell d’anuncis dels comerços i empreses
Secció de notícies
Directori d’empreses i comerços de Masquefa

MASQUEFA

NOTÍCIES
Fira
Futur
es
consolida com el
referent a l’Anoia
Sud en formació,
ocupació i ara també
emprenedoria
La setena edició de Fira Futur, el 21
de març, va batre tots els rècords
d’expositors. Fins a 26 centres, entre
universitats, instituts, acadèmies, serveis
d’ocupació, institucions i cossos de
seguretat, van instal·lar-se a la Polivalent
i van rebre la visita de diversos centres
educatius i també de moltes persones
a títol individual. Tots ells van poder
conèixer les diverses opcions que
existeixen a l’Anoia Sud i el seu àmbit
d'influència per continuar estudiant o bé
per incorporar-se al món laboral. Tant
els orientadors de la Xarxa TET Anoia
Sud com els responsables dels centres
van atendre’ls personalitzadament per
ajudar-los a resoldre dubtes.
El públic de Fira Futur el van integrat
tant joves -als quals el saló ajuda a
prendre una decisió tant impor tant
en les seves vides com el seu futur
acadèmic i professional- com persones
adultes que volen continuar formantse per tenir més possibilitats de trobar
feina o millorar el seu lloc de treball.
Aquest any la Fira va ampliar horitzons i,
per primera vegada, va oferir informació
i assessorament sobre emprenedoria i
autoocupació, una opció cada cop més
estesa arran de la crisi. Al llarg de tota
la jornada diverses persones van passar
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Nova
senyalització
per facilitar l’accés al
CRARC

per l’estand conjunt que hi van instal·lar
els centres de serveis a les empreses
dels Ajuntaments d’Igualada, Vilanova del
Camí, Piera i Masquefa per informar-se
dels passos que cal seguir per a crear un
negoci propi.
Els visitants també van poder palpar
alguns dels estudis i professions que
poden fer en aquest territori gràcies a
diverses exhibicions pràctiques, com ara
de perruqueria i estètica, i també de
floristeria (aquest darrer a càrrec dels
alumnes d’un curs de PQPI-PTT Anoia
Sud).
Com ja és habitual, Fira Futur va
traspassar fronteres. I és que a més
d’expositors i visitants de la comarca
de l’Anoia en va rebre també d’altres
comarques veïnes com l’Alt Penedès i el
Baix Llobregat.
Liderada per l’Ajuntament de Masquefa,
l’organització de Fira Futur compta amb
la col·laboració de la Xarxa TET Anoia
Sud. Aquesta xarxa està integrada per
tots els agents que intervenen en el
procés de transició del món acadèmic
al món laboral de 8 municipis: Masquefa,
Piera, Capellades, els Hostalets, Cabrera,
la Pobla, Vallbona i la Torre, amb un
població que frega els 40.000 habitants.
Gràcies a aquest treball de cooperació,
s’ha aconseguit que s’organitzin a l’Anoia
Sud cursos de formació professional, de
preparació de les proves d’accés a Cicles
Formatius i de Programes de Qualificació
Professional Inicial (PQPI-PTT). Abans
els alumnes s’havien de desplaçar per
fer-los. També s’han elaborat estudis de
les necessitats formatives i d’ocupació a
l’Anoia Sud per ajustar l’ofer ta formativa
amb les demandes del mercat de treball.
A més cada any s’edita una guia amb tots
els recursos formatius i professionals.

Els nous senyals que s’han instal·lat en la
via pública unifiquen la nomenclatura del
Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils
de Catalunya (CRARC), que en alguns dels
senyals anteriors apareixia com a COMAM,
i també el seu disseny per a fer-los més
visibles. També s’ha col·locat un cartell de
grans dimensions a l’exterior del CRARC.
L’actuació, que no ha comportat cap cost
per a l’Ajuntament, ja que l’ha finançat
íntegrament la Diputació, pretén facilitar
l’arribada fins al centre a les nombroses
persones que el visiten, moltes d’elles de
fora de Masquefa. El CRARC rep anualment
14.000 visitants, entre escolars i famílies.

Nou xat online
per assessorar les
persones a l’atur
El Consell Comarcal ha incorporat
al seu web de promoció econòmica
(www.anoiaproject.cat) un xat online per
atendre al moment les consultes de les
persones en atur sobre àmbits com la
formació i l’ocupació. El xat està operatiu tots
els matins de 10h a 12h, i els dijous també a
la tarda, de 17h a 18h. Al web també s’hi
han afegit noves eines, com ara un apartat
que centralitza tots els cursos de formació
i millora professional que s’imparteixen
a la comarca, un servei d’ajut per a fer el
currículum i la carta de presentació, o un
apartat que recull tots els Serveis d’Orientació
Laboral de la comarca integrats a la xarxa
Xaloc, entre aquests el de Masquefa. A
www.anoiaproject.cat també es pot obtenir
suport per a trobar les ofertes de feina
que més casen amb el perfil formatiu dels
sol·licitants.
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FIRA DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT,
UN EXEMPLE DEL TREBALL EN EQUIP
Dissabte 1 de juny. Encercleu aquesta data
en el calendari. Perquè aquell dia Masquefa
acollirà una nova edició, la vuitena, de la Fira
de la Infància i la Joventut. Durant tota la
jornada infants i joves, acompanyats de les
seves famílies, podran gaudir a l’aire lliure
de nombroses activitats, actuacions i tallers
relacionats amb l’educació i el lleure. La
iniciativa els permetrà conèixer les diferents
entitats i institucions que organitzen tot
l’any aquestes propostes d’oci i educatives
a casa nostra. Els organitzadors conviden
tothom a sortir al carrer per viure aquesta
jornada única.
La Fira de la Infància i la Joventut és un
exemple de projecte que s’emmarca en
la filosofia de vila educadora. I també un
exemple del treball en equip. L’organitza la
regidoria d’Educació amb la col·laboració
de les entitats, els comerços i les empreses.
Aquest any, com a novetat, s’ha creat un
grup motor que, format per les AMPA
de tots els centres educatius, l’Esplai
Giravolt i l’Ajuntament, s’encarrega
dels preparatius. Conscients
d’aquest treball en equip,
hem volgut parlar amb
les diferents peces del
puzle que conformen
aquesta festa.
“Ens divertim
i
també
aprenem”
El
David,
un
jove estudiant de
Masquefa, veu molt
positiva la celebració. “Els
nens i nenes tenen dret a
gaudir d’un dia dedicat a ells, on se’ls
informa dels drets que tenen com a infants,

a més de poder gaudir d’una jornada plena
d’activitats”, diu. Un altre jove, el Manel,
remarca que, a més de divertir-se, la fira
també fa que els infants i joves “puguin
aprendre”. De la seva banda, el Julián
compara la feina conjunta dels diversos
actors que fan possible la fira amb el treball
en equip que fan quan entrena al futbol:
“treballant tots junts s’aconsegueix marcar
un gol, treballant tots junts s’aconsegueix
tirar endavant la fira”.
“Treballem units per un objectiu
comú”
Una peça imprescindible per a la celebració
són les entitats. La Mercedes, de l’AMPA
de l’escola Font del Roure, defineix la fira
com “el moment de l’any en què Masquefa
treballa unida per a un objectiu comú:
donar protagonisme als infants”, i en el cas
de les entitats, “adaptant la seva activitat
durant un dia al públic infantil”.
“Un exemple per als infants”
En
representació
dels
comerciants, la Montse,
del Forn de pa Mora
del carrer Sant Pere,
explica “el goig” que
li fa col·laborarhi. També veu “la
utilitat del treball
conjunt com un
exemple per a la
canalla”. “En aquest
context de crisi, en
què les coses no pinten
bé econòmicament, és
més important que mai
col·laborar entre tots”.

Manel Rebollo i Julián Mahicas

“Tots tenim deures amb els nens
i els joves”
La regidora d’Educació, Brigit Blázquez,
considera que la Fira de la Infància i la
Joventut “és una oportunitat per unir
la comunitat educativa del poble en un
context festiu”. Recorda que l’educació és
“un puntal fonamental per al futur del país
en què nosaltres estem molt implicats”, i
subratlla la importància de les associacions,
“que també eduquen i que s’hi impliquen
altruistament”. La fira dóna a conèixer
aquests valors educatius. Conclou que
“tots tenim deures amb els infants i els
joves”.
Vols fer de voluntari a la Fira?
Si ets major de 16 anys, i vols participar
en la Fira de la Infància i la Joventut com a
voluntari, trobaràs més informació a la web
de l’Ajuntament o truca al 93.772.50.30.
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La Policia Local incorporarà desfibril·ladors en els cotxes patrulla
La Policia Local de Masquefa incorporarà
properament desfibril·ladors en els cotxes
patrulla per poder actuar en casos en
què hagin de socórrer alguna persona
que pateixi una aturada cardíaca. Moltes
vegades els agents locals són, per la
seva proximitat, els primers a arribar als
accidents i les emergències i per això la
seva actuació amb els desfibril·ladors pot
contribuir a salvar la vida de les víctimes,
segons que explica el cap de la Policia
Local, Marc Pérez.
Els agents de la Policia Local van rebre
al març una formació específica per a
l’ús dels desfibril·ladors. També la van
fer els voluntaris de Protecció Civil de
Masquefa, els quals també intervenen en
emergències.
El Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA)
és un aparell relativament fàcil d’emprar i
des de la Generalitat s’està impulsant la
seva implantació en equipaments esportius
i altres per prevenir la mort sobtada.

Els agents locals són, en moltes ocasions, els
primers a arribar als accidents i els desfibril·ladors
poden contribuir a salvar vides

LES VOSTRES OPINIONS
La revista Masquefa Batega posa a disposició
dels lectors i lectores una secció on podeu
publicar les vostres opinions sobre temes
de la vila o d’interès general, així com idees

i suggeriments. Ens podeu fer arribar els
comentaris personalment a la recepció de
l’Ajuntament (C/ Major, 93) o al correu
electrònic masquefabatega@masquefa.net

Carta de resposta a la Sra. Anna Martí Castells
Benvolguda Sra. Anna,
En primer lloc donar-li el meu condol per la desaparició de
la seva palmera centenària, que ens ha deixat a la flor de la
vida, sí; mal comparat és com una persona de 25 anys que
contrau un càncer i mor en sis mesos, imagini el drama,
estan morint palmeres més joves!.
En segon lloc, demanar-li disculpes; com a jardiner em sento,
en part, responsable de la seva pèrdua. Això li pot estranyar,
quan vivim uns temps en que ningú demana perdó per
grossa que la faci. Potser no he sabut transmetre l’abast del
problema amb els pocs mitjans que tenim per informar :
avisos al nostre Facebook i, sobretot, amb el boca orella
amb els nostres clients i veïns, hem assessorat tothom que
ens ha preguntat. No ha estat suficient, com es pot veure.
A mitjans del 2010 vàrem detectar els primers casos
de morrut a Can Parellada, i reconec que em va agafar
desprevingut, no ho podia creure, però consultant
companys especialistes i col·laborant amb ells, hem salvat
varis exemplars de Phoenix Canariensis, quan els seus
propietaris ho han volgut, buscant una manera eficaç i

econòmica. També n’hem perdut algunes, però n’he vist
deixar perdre moltes per passivitat i deixadesa.
Ara mateix vostè veurà arreu troncs infectats amb larves,
capolls i morruts hivernant a dins, que volaran aquesta
primavera cap a les copes d’altres palmeres sanes, sense
que ningú faci res. La plaga del morrut s’afegeix a d’altres
que ja fa temps que patim que afecten plantes, animals o
persones. Recordem la leishmània, papallona del gerani,
mosquit tigre… algunes han fet canviar els nostres hàbits,
però sincerament penso que no es fa prou prevenció. En
altres països europeus matarien per gaudir del clima i la
diversitat que tenim aquí, i que només valorem quan les
perdem, i ja és massa tard.
M’ha commogut la seva carta, perquè veig que encara
queden persones sensibles envers les plantes. Ja anava
pensant que aquí si els nens agafen polls els tallem el cap.
És trist però és així, selecció natural o falta de cultura?.
Una abraçada.
Jordi Closa
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Els 13 regidors de l’Ajuntament van percebre en total
130.021,41 euros l’any 2012, l'1,35% del pressupost
Les retribucions que van percebre l’any passat els 13 regidors
de l’Ajuntament de Masquefa -8 al govern i 5 a l’oposició- van
ser en total de 130.021,41 euros. Aquesta xifra representa
l’1,35% del pressupost ordinari del Consistori (9.599.696
euros). Aquests 130.021,41 euros inclouen el sou de l’única
regidora amb dedicació exclusiva a l’Ajuntament, Elena
Fernández, la qual va percebre 25.071,41 euros bruts anuals,
així com també el total d’indemnitzacions que van rebre els
altres 12 regidors per assistir als òrgans col·legiats, 104.950
euros bruts anuals en conjunt.
D’acord amb el règim d’indemnitzacions aprovat pel Ple, els
regidors perceben 150 euros per assistir a les sessions plenàries
i l’alcalde 300. Per assistir a les comissions informatives reben
50 euros els regidors i 100 l’alcalde. Per a la Junta de Govern
Local 150 euros els regidors i 300 l’alcalde. Per a la Comissió
de Seguiment i Assessorament 150 euros els regidors i 300
l’alcalde. I per la Junta de Portaveus, 50 euros els regidors i
100 l’alcalde. Els càrrecs electes no cobren si no assisteixen a
aquests òrgans.
Pel que fa als regidors amb responsabilitat de govern, l’alcalde
Xavier Boquete va percebre 35.800 euros bruts, Carles Ventura

9.250, Enrique Gómez 11.700, Laia Albiol 9.050, Carles Mernissi
10.050, Brigit Blázquez 9.450 i Carles Pérez 9.650. Pel que fa a
l’oposició, Isis Abad en va percebre 2.100, David Minoves 2.500,
Juan José García Mora 150 –aquest regidor no va assistir a la
gran majoria de les comissions informatives i plens en ser a la
presó-, Elio Mariano Rodríguez 2.350, i Rosa Hernández 2.900.
El càrrec electe amb una major retribució, l’alcalde, ocupa el 31è
lloc en la relació dels costos de tot el personal de l’Ajuntament,
integrat per 81 treballadors.
Els 130.021,41 euros en retribucions als càrrecs electes el
2012 és una xifra molt inferior als 440.000 euros anuals que
recomana, com a màxim, la Federació Catalana de Municipis
per a les localitats amb el mateix nombre d’habitants que
Masquefa.
L’alcalde i tots els regidors van renunciar a les indemnitzacions
per l’assistència al ple ordinari i el ple extraordinari del
novembre, diners que van destinar a l’Associació del Grup de
Voluntaris per comprar aliments per a les famílies amb menys
recursos. També l’única regidora amb dedicació exclusiva va
renunciar a la paga de Nadal per destinar-la als voluntaris. En
total es van ingressar al compte dels voluntaris 5.528,57 euros.

El Ple aprova iniciar accions judicials contra el regidor García Mora
per un presumpte delicte de calúmnies i injúries
El Ple de l’Ajuntament va aprovar en la sessió celebrada el 14 de
febrer iniciar accions judicials contra el regidor de la Corporació
Juan José García Mora per un presumpte delicte de calúmnies i
injúries. En una entrevista al Canal Català Anoia aquest regidor
imputava a l’alcalde i al segon tinent d’alcalde diversos fets i
actuacions que podrien ser constitutius de diversos delictes.
En l’entrevista García Mora també realitzava manifestacions
despectives cap a tots els representants del Consistori. Durant el
ple García Mora també va acusar l’alcalde de ser el responsable
del seu ingrés a presó en relació als fets ocorreguts el 12
d’octubre de 2011.
García Mora es troba actualment en llibertat provisional després
d’haver abonat una fiança de 15.000 euros, mantenint un ordre

d’allunyament que li impedeix acostar-se al centre del poble.
L’Audiència Provincial va afegir que permetia la seva assistència
als plens si García Mora hi assistia custodiat pels agents de la
Policia Local.
L’acord aprovat en el ple també preveu iniciar accions judicials
contra el canal de televisió com a responsable civil subsidiari.
L’aprovació d’aquest acord pel Ple era legalment necessari per a
poder iniciar les accions judicials ja que les persones destinatàries
de les manifestacions efectuades en l’entrevista per García Mora
són càrrecs de la Corporació. L’acord es va aprovar amb els vots
a favor de l’equip de govern de Convergència i Unió i del mateix
García Mora (Força Masquefa). La resta de l’oposició, Progrés
Municipal (PSC-APM), Partit Popular, i Esquerra, es va abstenir.
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STOP ALS DESNONA
L’Ajuntament de Masquefa serà un dels primers a crear una comissió de treball
conjunta per a evitar desnonaments i les conseqüències socials que se’n deriven
Des de fa temps l’equip de govern
municipal està actuant per evitar
desnonaments. La seva mediació davant
bancs i caixes ha permès que famílies que
no podien pagar la hipoteca i veien perillar
el seu habitatge hagin pogut continuar a
casa seva, amb fórmules diferents segons
cada cas.
Ara el govern municipal intensifica la
seva actuació i serà un dels primers
a constituir una comissió específica
per ajudar a impedir desnonaments i
l’exclusió social que se’n deriva. Aquest
grup de treball reunirà periòdicament
al voltant de la mateixa taula els serveis
socials, d’habitatge, econòmics i jurídics
de l’Ajuntament, els directors de bancs i
caixes, els administradors de finques, les
entitats socials i tots els grups polítics
representats en el ple. L’objectiu és
evitar les execucions hipotecàries–una
problemàtica fins al moment poc estesa
a Masquefa- i acordar sistemes que
permetin la moratòria dels desnonaments.
També es pretén millorar la detecció de
possibles casos per poder actuar-hi abans.

Una proposta de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca
La creació d’aquesta comissió és un
dels compromisos que l’Ajuntament va
assumir quan va aprovar –amb els vots a
favor de tots els grups municipals excepte
Força Masquefa, que hi va votar en contrauna moció de la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca presentada al ple per
l’Assemblea 15M. La moció insta l’Estat a
modificar la llei hipotecària i incorporar-hi
la figura de la dació en pagament perquè
les persones i famílies sense recursos
que no poden pagar la hipoteca puguin
saldar el deute i en quedin completament
alliberades retornant l’habitatge al banc.
El Consistori també assumeix altres
compromisos com fer un seguiment
de la situació global de l’habitatge,
reclamar als jutjats informació sobre els
processos judicials que podrien acabar
en desnonaments , establir un protocol
d’actuació d’urgència per trobar solucions
a les famílies desnonades mitjançant
habitatges de lloguer social, informar del

servei de l’oficina d’Ofideute i dels ajuts
en habitatge, o apel·lar a la llibertat de
consciència dels agents de la policia
en cas que hagin de prestar suport en
desnonaments.
Amb aquestes mesures l’Ajuntament vol
protegir els veïns davant d’un autèntic
drama social com el dels desnonaments.
A més, també ha intervingut en altres

Creació d’un fons social d’habitatges
L’Ajuntament també s’ha adherit al
conveni per a la creació d’un fons social
d’habitatges que han signat l’Estat, la
Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, la Plataforma del Tercer
Sector i 33 entitats bancàries. Les
entitats de crèdit posen a disposició
els habitatges que tenen en propietat
perquè puguin ser llogats per aquelles
famílies que, a par tir del 2008, han estat
desallotjades de casa seva per no poder
pagar la hipoteca i que es troben en
situació d’especial vulnerabilitat social.
Tot i denunciar que es tracta d’una
mesura insuficient, ja que es fixen uns
requisits molt restrictius a les famílies,
l’equip de govern de CiU va votar-hi a
favor per responsabilitat, ja que entén
que se’n poden beneficiar algunes

famílies. També va obtenir els vots
favorables de Par tit Popular i Esquerra.
En canvi, Progrés Municipal (PSC-APM)
i Força Masquefa van votar-hi en contra.
XX Qui es pot acollir al conveni
Les persones que, a partir de l’1 de gener
de 2008, hagin estat desallotjades del seu
habitatge habitual a conseqüència d’una
demanda d’execució, per impagament
d’un préstec hipotecari. La hipoteca ha
d’estar en la mateixa entitat que gestiona
el fons.
XX Requisits que cal complir
• Els ingressos anuals de la unitat
familiar no poden superar tres
vegades l’IPREM

•
•

Cap membre pot ser propietari d’un
habitatge.
Cal complir algun d’aquests supòsits
d’especial vulnerabilitat:
1.

Família nombrosa

2.

Unitat familiar monoparental
amb dos o més fills al seu
càrrec

3.

Unitat familiar amb almenys un
menor de fins a tres anys

4.

Unitat familiar amb algun
membre que tingui declarada
discapacitat superior al 33%,
situació
de
dependència
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AMENTS
casos, com per exemple el d’una família
que va veure com un incendi li destruïa
la casa.

Una manifestació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca en una localitat catalana

Servei gratuït de mediació
del Consell Comarcal
El Consell Comarcal de l’Anoia va
ser pioner a Catalunya en la creació
d’un servei gratuït d’intermediació
amb bancs i caixes per a les persones
i famílies que tinguin la necessitat de
renegociar la seva hipoteca i es trobin
en risc de perdre el seu habitatge
habitual per no poder fer front al
pagament de la hipoteca o per haver

que algun dels membres es
trobin en situació personal de
discapacitat, dependència o
malaltia greu que l’incapaciti per
a l’activitat laboral

o malaltia que l’incapaciti
acreditadament per a l’activitat
laboral
5.

6.

Que el deutor hipotecari
desallotjat es trobi en situació
d’atur i hagi esgotat les
prestacions
Unitat familiar en què convisquin,
en el mateix habitatge, una
o més persones que estiguin
unides al titular de la hipoteca
l’impagament del qual va
produir el desallotjament o
el seu cònjuge per vincle de
parentesc fins al tercer grau
de consanguinitat o afinitat, i

7.

Unitat familiar amb alguna
víctima de violència de gènere

XX Els contractes
• El preu del lloguer oscil·la entre un
mínim de 150 i un màxim de 400
euros al mes, amb un límit màxim
del 30% dels ingressos nets totals de
la família
• La durada és de 2 anys, amb la
possibilitat de prorrogar-lo un any
més
• L’immoble s’ha de destinar a
habitatge habitual. Les despeses de

estat avaladors d’habitatges que es
troben en situació d’impagament.
Els interessats han d’adreçar-se
a l’Oficina Local d’Habitatge del
Consell Comarcal de l’Anoia (plaça
Sant Miquel, número 5, d’Igualada).
També poden trucar al 93 805 15 85
o escriure a borsalloguerhabitatge@
anoia.cat.

tributs i obres de reparació van a
compte del propietari. Els llogaters
assumeixen les despeses per
subministraments (electricitat, aigua,
gas, telèfon)
XX Com es fa la sol·licitud
Cal fer-la al banc o caixa titular del préstec
hipotecari. Les entitats en fan l’avaluació,
i admeten o deneguen la sol·licitud. Per
fer la valoració han de sol·licitar informe
al departament de Benestar Social de
l’Ajuntament.
XX Assessorament
Per a més informació podeu adreçarvos al Departament de Benestar Social
de l’Ajuntament de Masquefa, al CTC
(avinguda Catalunya, 60 – 93 772 78 28)
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Dones a La Fàbrica

Exercici a l’aire lliure

Una sessió especial de l’espai de debat ‘Cafès amb Història’,
que va abordar el paper de les dones en el món laboral, va ser
una de les activitats destacades del programa organitzat per
l’Ajuntament pel Dia Internacional de la Dona (8 de març).
Hi van par ticipar una quarantena de persones, entre elles
algunes masquefines que havien treballat a la Rojo. Així, vam
poder escoltar l’enriquidor testimoni de diverses generacions
d’extreballadores d’aquesta antiga fàbrica, i fer-nos una idea
de com era el seu dia a dia a la feina, la relació amb la resta
de companyes i amb la direcció, com van patir la repressió
franquista o com s’ho feien per conciliar la vida laboral i
familiar.
Els seus testimonis també seran de gran utilitat per al treball
de camp que està fent l’Ajuntament amb l’objectiu de crear
a la Rojo un futur centre d’interpretació sobre la història de
La Fàbrica. Abans de les intervencions de les extreballadores,
l’historiador local Xavier Pérez va parlar de la condició social
de la dona des del segle XVIII fins a l’actualitat. També es va
lliurar el manifest de l’Institut Català de les Dones elaborat
amb motiu del 8 de març.
D’altra banda, coincidint amb el Dia de la Dona, Ràdio Masquefa
(96.1 FM) va recuperar l’espai ‘Masquefines’, emès l’any 2001
i conduit per M. Carme Junyent. L’emissora ha penjat a la
pàgina web (www.radiomasquefa.com) les entrevistes que
aquell any es van fer a diverses dones de la vila.
A més, la Biblioteca va ser l’escenari d’una colpidora exposició
sobre la violència de gènere, titulada ‘Amor?’. El CTC va
acollir una exposició dels treballs fets pels alumnes del curs
d’informàtica per a gent gran. I l’Associació de Dones va
organitzar por tes ober tes a les seves activitats.

L’Ajuntament ha instal·lat al costat del poliesportiu i al parc
que hi ha entre els carrers Joan Miró i Picasso quatre nous
aparells perquè els avis i àvies puguin mantenir-se en forma fent
exercicis senzills de gimnàstica suau. Els aparells, similars a una
bicicleta, permeten exercitar les cames i els peus. Aquesta era
una demanda que havia fet el mateix col·lectiu de la gent gran.
A més, des de l’any 2010 hi ha a la plaça dels Jocs un espai lúdic
i de salut per a la gent gran. Es tracta d’un circuit que consta de
diferents mòduls d’activitats que permeten treballar diverses
capacitats físiques i sensorials.

“Masquefa commemora el Dia de la
Dona amb una sessió especial dels
‘Cafès amb Història’, exposicions,
portes obertes a les activitats de
l’Associació de Dones i la reposició de
l’espai radiofònic ‘Masquefines’

Més aparells de gimnàstica per a la gent gran

‘Un somriure per al Josua’

Nova recollida solidària de taps de plàstic

L’Associació de famílies amb fills amb discapacitat psíquica
de Piera (Dispiera) ha iniciat una nova campanya solidària de
recollida de taps de plàstic. Vol aconseguir fons per ajudar el
Josua Gavilan, un noi de 18 anys amb síndrome de down que
requereix una intervenció dental urgent que no cobreix la
Seguretat Social. Necessita que li refacin diverses peces dentals
per poder menjar sense problemes i evitar infeccions. L’operació
s’ha de practicar en un hospital especialitzat i el preu és de 4.040
euros. L’Ajuntament de Masquefa s’ha sumat a la campanya i ha
tornat a habilitar dos punts per a la recollida de taps: al mateix
edifici de l’Ajuntament (C/ Major, 93) i al Centre Tecnològic
Comunitari (avinguda Catalunya, 60). També les escoles recullen
taps. El Consistori anima tots els masquefins a participar-hi.
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L’Ajuntament tanca el 2012 amb números positius
L’Ajuntament ha liquidat el pressupost
municipal del 2012 amb un resultat positiu
de 2.406.711,23 euros en romanent de
tresoreria, i complint el pla d’ajust que va
haver d’aprovar per acollir-se al crèdit del
govern central per pagar proveïdors. El
Consistori aconsegueix tancar un exercici
amb números positius per primera vegada
des del 2006. Aquell any, encara en bonança
econòmica, l’anterior equip de govern del
tripartit liderat pels socialistes havia liquidat
el pressupost municipal amb un romanent
de tresoreria de només 891,63 euros, en
una època on la majoria d’Ajuntaments
tenien romanents positius molt elevats,
i tampoc no va deixar cap provisió per a
insolvències (diners reservats per a fer
front a eventuals impagaments d’altres
administracions o vilatans).
Aquesta falta de previsió i de recursos
a la caixa van obligar el govern de CiU a
afrontar a partir del 2007 la crisi sense
disposar de cap coixí econòmic. En canvi
aquest 2012 s’ha tancat no només amb
el romanent de tresoreria positiu de
2.406.711,23 euros sinó també amb una
provisió d’insolvències de gairebé 700.000

euros més (concretament 694.795,42).
Reducció de l’endeutament
La liquidació del pressupost del 2012
també indica que el deute acumulat a 31
de desembre passat era de 6.528.064,42
euros, el 84,6% del pressupost ordinari.
Aquesta xifra queda molt lluny de la ràtio
màxima d’endeutament legalment permesa
a les administracions, que és del 110%. Bona
part del deute, concretament 2.374.185
euros, correspon al crèdit al qual s’ha acollit
l’Ajuntament per pagar proveïdors. La
sol·licitud d’aquest crèdit ha estat necessària
pel pràcticament nul romanent de tresoreria
que va heretar el govern de CiU (els només
891,63 euros del 2006), a diferència d’altres
ajuntaments que van aprofitar l’època de
bonança per generar grans romanents.
També per l’excepcionalitat d’una crisi
que ha fet que fallessin alguns ingressos i
que s’acumulin els impagaments per part
d’altres administracions.
Descomptat aquest pla per pagar
proveïdors, el deute viu (corresponent a
préstecs demanats per a inversions fetes)
és de 4.153.879,42 euros, equivalent a una

ràtio d’endeutament del 53,84%. D’aquesta
manera, fins i tot s’ha aconseguit reduir
el percentatge d’endeutament respecte
a abans de la crisi (l’any 2006 era del
66,68%) malgrat encadenar sis anys d’una
recessió sense precedents i, a més, havent
fet importants inversions a Masquefa.
En aquest període, per exemple, s’han
fet realitat equipaments com el Centre
Tecnològic Comunitari, la nova Biblioteca,
el Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç, l’ampliació del consultori i
la construcció del nou CAP, el Centre de
Dia, el nou camp de futbol, el nou institut,
la llar d’infants de La Beguda o el Casal de
Joves, entre altres.
El resultat positiu en la liquidació del
pressupost del 2012 confirma que el doble
exercici que ha fet el govern de CiU els
darrers anys (ajust de la despesa i consecució
d’importants ingressos addicionals) ha
permès arribar a l’estabilitat i la tranquil·litat
financera, mantenint i millorant els serveis
a les persones, prioritzant la despesa social
i pagant els proveïdors en els terminis
establerts, tot això sense haver incrementat
els impostos i les taxes més enllà de l’IPC.

Nou pas endavant en el projecte per dignificar El Maset
Després d’haver asfaltat tots els carrers
de Can Quiseró i d’haver completat
les obres d’urbanització de Can Valls,
l’Ajuntament continua treballant per a
dignificar ara la urbanització del Maset.
Al març ja va convocar una reunió
informativa amb els propietaris per
exposar-los el projecte de reparcel·lació.
A la sessió van assistir-hi més de 450
veïns, fent palès així el seu interès en les
obres.
Per poder finalitzar el projecte de

reparcel·lació, ara els propietaris han
de comprovar que les dades de les
seves finques que apareixen en el
projecte són correctes. Per fer-ho poden
consultar la fitxa informativa de la seva
parcel·la a la pàgina web de l’Ajuntament
(www.masquefa.cat). Per a entrar-hi cada
propietari disposa d’un codi personalitzat.
Els qui no el tinguin poden demanar-lo
a l’Ajuntament. Les persones que no
disposin d’internet han d’adreçar-se a
l’Ajuntament per fer la comprovació de

les dades. Els propietaris disposen de tot
aquest mes d’abril per fer la verificació.
Una vegada validades totes les dades
s’acabarà el projecte de reparcel·lació
i es procedirà a la seva aprovació. Serà
aleshores quan l’Ajuntament ja podrà
treure a concurs les obres d’urbanització
que han de dignificar aquest nucli i
dotar-lo de tots els serveis. Abans el
Consistori es reunirà amb els propietaris
per estudiar la millor fórmula per tirar
endavant el projecte.
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La Ciutat Gegantera
encara una
intensa recta final
Sembla que fos ahir que l’emoció es
desbordava a Masquefa quan la Colla de
Geganters i Grallers feia ballar per primera
vegada els gegants de Catalunya. Però han
passat ja deu mesos d’aquells 9 i 10 de juny
i la celebració, després de moltes activitats,
encara ja la recta final.
Serà un fi de festa intens que començarà
el 13 d’abril amb els actes de cloenda.
Aquell dissabte la vila acollirà la trobada
anual que celebren les colles de la comarca.
Al matí hi haurà matinades i jocs gegants
per als infants, i a la tarda una plantada de
gegants i bastoners i una cercavila de totes
les colles, en què veurem ballar per última
vegada a Masquefa el gegants de Catalunya,
el Treball i la Cultura, i els gegantons, en Pau
i n’Alegria. També gaudirem d’una mostra
de balls i, ja al vespre, d’un correfoc amb els
diable infantils de la colla de Masquefa.
Els dies 19, 20 i 21 d’abril, la colla es

Del 6 al 17 de maig,
preinscripcions a
les llars d’infants
Del 6 al 17 de maig s’han de fer
les preinscripcions al primer cicle
d’Educació Infantil (nens i nenes de 0 a
3 anys) per al curs 2013-2014.
A l’Escola Bressol Municipal La Baldufa
de Masquefa (C/ Rogelio Rojo, 30 – 93
772 50 11) les preinscripcions es poden

desplaçarà a Brussel·les per representar
el fet geganter en una mostra de cultura
catalana promoguda per la Generalitat. El
mateix dia 21 els petits de la colla seran a
Cabrils, en una trobada d’escoles catalanes
que tenen gegants i gegantons. L’agenda
de la Ciutat Gegantera continuarà el 28
d’abril. Aquell dia els gegants de Catalunya
fan 25 anys, i ho celebraran a Montserrat.
D’altra banda, el 4 de maig Masquefa rebrà
la visita de dues colles geganteres de Costa
Rica, que al llarg de tota una setmana
participaran en diverses activitats: visites
històriques, mostres folklòriques, sortides
i excursions, visites a les escoles... Això sí,
començaran suant de valent. Perquè el
primer dia, 5 de maig, les colles de Costa
Rica participaran, conjuntament amb
la colla masquefina i els gegants locals,
l’Isidre i la Magdalena, en la pujada a peu a
Montserrat que cada any organitza l’Alzinar.
La festa de la Ciutat Gegantera tocarà a la
seva fi el segon cap de setmana de maig. La
colla marxarà a Calella per viure els darrers
moments com a Ciutat Gegantera i fer el
traspàs oficial. La colla us convida a tots a
venir i a gaudir d’un cap de setmana ple
d’activitats.
fer de dilluns a divendres, de 10 a 13h i
de 15 a 16.30h.
A la Llar d’Infants Municipal Francesc
Mata i Sanghés de La Beguda Alta (C/
dels Hor ts, 50 – 93 772 50 24) les
preinscripcions es poden fer els dilluns,
dimar ts i dimecres de 10 a 13h, i els
dijous i divendres de 15 a 16.30h.
Tots dos centres educatius han
organitzat per al divendres 26 d’abril, de
17 a 19h, una jornada de por tes ober tes
per donar a conèixer als pares i mares
les seves instal·lacions i els serveis que
ofereixen.
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Sant Jordi: llibres,
roses i exposicions

El 23 d’abril els carrers de Masquefa
tornaran a omplir-se de parades de
llibres i roses amb motiu de Sant Jordi. La
Biblioteca ha organitzat una programació
especial:
Del 2 al 30 d’abril
Exposició ‘Els contes de Hans
Christian Andersen’
Del 3 al 30 d’abril
Exposició ‘Al voltant del llibre.
Com són, curiositats i els millors
llocs on llegir-los’
Divendres 12 d’abril
A les 19.30h
Presentació del llibre ‘Orsai’
De Jordi de Manuel
Dimecres 24 d’abril
A les 18h
Hora del Conte ‘Sant Jordi i el
Drac’

MASQUEFA
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L’Ajuntament organitza un nou
Concurs de Fotografia Vila de Masquefa
• Participants: el concurs és obert a tots els afeccionats
amateurs. La inscripció és gratuïta.
• Tema: les fotografies han de ser exclusivament de les festes
populars a Masquefa i en poden mostrar qualsevol aspecte:
cultural, folklòric, tradicional, gastronòmic, d’oci i lleure. No es
pot identificar la pròpia imatge de les persones (dret d’imatge).
No es publicaran ni s’acceptaran arxius amb continguts contraris
al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia
imatge de les persones, ni cap altre amb continguts que siguin
contraris a la legalitat vigent.
• Termini de presentació de les fotografies: del 4 al
15 de novembre de 2013.
• Veredicte: es portarà a terme durant el desembre de 2013.
A principi de novembre s’anunciarà el dia, lloc i hora.
• Exposició de fotografies: s’exposaran durant les festes
de Nadal i Reis. Es farà difusió dels dies i el lloc de l’exposició.
• Presentació: el format ha de ser digital amb arxiu JPG, amb
una resolució suficient perquè puguin ser reproduïdes en paper,
fins a la grandària màxima de 20 x 30.
• Obres: cada autor podrà presentar fins a 3 fotografies i és
condició indispensable que estiguin fetes durant aquest 2013 i
no hagin estat premiades en cap altre concurs. No s’acceptaran

ni fotografies manipulades digitalment ni fotomuntatges.
• Inscripció i identificació: cal omplir i lliurar l’imprès
que es pot trobar al web www.masquefa.cat i a la recepció de
l’Ajuntament (C/ Major, 93). S’hi han d’adjuntar les fotografies,
que han de portar el títol i el pseudònim. En cas de presentar
més d’una imatge, cada fotografia portarà un pseudònim diferent.
• Tramesa: l’imprès i les fotografies es poden fer arribar, o bé
en un CD a recepció de l’Ajuntament de Masquefa (C/ Major,
93 - 08783 Masquefa) o bé, per correu electrònic a l’adreça
amillfi@diba.cat.
• Premis: Primer premi (200 euros). Segon premi (100 euros).
Tercer premi (50 euros) . De totes les fotografies presentades se
n’escolliran 13 que apareixeran en el calendari del 2014.
• Jurat: juntament amb la informació del veredicte es faran
públics els membres del jurat.
• Observacions: totes les fotografies presentades a concurs,
premiades o no, restaran en propietat de l’Ajuntament i els
autors no en podran demanar cap dret. Formaran part d’un
arxiu fotogràfic del qual l’Ajuntament podrà fer l’ús i la difusió
que es consideri adient sempre, però, fent esment del nom de
l’autor.
Per a més informació: 93 772 50 30 (Cultura)

“Jo també hi vaig treballar”
L’Ajuntament engega el treball de camp per fer un centre sobre la història de
La Fàbrica, i demana als extreballadors que hi aportin els seus testimonis
L’Ajuntament està adequant un espai de la fàbrica Rogelio Rojo per convertirlo en un record viu de la memòria històrica de l’antiga fàbrica. Amb el lema “Jo
també hi vaig treballar” es vol fer un recull de records, anècdotes i experiències
de com era la vida a Masquefa treballant a la fàbrica Rogelio Rojo, perquè
en quedi un testimoni viu del nostre passat que sigui conegut per a les
generacions futures. Tots els masquefins que van treballar a la Rojo i
que hi vulguin col·laborar poden contactar amb la regidoria de
Cultura, trucant al 93 772 50 30 o enviant un e-mail
a amillfi@diba.cat
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Agraïment a la família
de Lluís Esteve

‘Retrobar l’ànima’ omple
la Biblioteca

Lluís Esteve Domènech era un gran aficionat al pessebrisme.
Barber de professió, durant molts anys va muntar de manera
altruista el pessebre de l’Ajuntament per Nadal. Malauradament
el 8 de març de 2012 el Lluís ens va deixar. Complint la seva
voluntat, la seva vídua, l’Eulàlia Bosch Almirall, ha fet donació
a l’Ajuntament de totes les peces de pessebre que el seu
espòs havia col·leccionat. El Consistori va voler agrair-li en
un emotiu acte. L’Eulàlia i els seus dos fills, la Pepita i el Lluís
Esteve Bosch, van rebre els agraïments dels regidors, una placa
commemorativa i un ram de flors, en què destacaven uns
vistosos lliris blancs, pels quals en Lluís tenia predilecció. En
nom de tots els masquefins, l’alcalde va fer un doble agraïment,
“pel valor de les peces” i “per les moltes hores que en Lluís
passava cada any muntant el pessebre de l’Ajuntament”. Les
peces es guarden a la Biblioteca i cada Nadal s’usaran per fer
el pessebre.

Setanta persones van assistir a la presentació del llibre de l’escriptor,
traductor i professor masquefí Esteve Miralles, en una tarda
literària organitzada per l’Alzinar amb el suport de l’Ajuntament.
A més de l’autor, hi van ser l’escriptor Josep M. Benet i Jornet,
el professor Enric Guillén i la psicòloga Maria Martínez Vendrell.
Miralles va parlar del procés d’elaboració del llibre. ‘Retrobar
l’anima’ –guanyador del Premi Marià Vayreda de prosa narrativa
l’any 2012- és un dietari narratiu que va escriure per reflexionar
sobre què és l’ànima i la possibilitat de retrobar-la. La psicòloga
Maria Martínez va parlar de la comprensió dels problemes del
dia a dia i va donar pistes de com afrontar els moments personals
complexes. Enric Gallén, professor de Miralles a la universitat, va
explicar com van ser els anys d’estudiant de l’autor. I Josep M.
Benet i Jornet va qualificar l’obra com un llibre “diferent, complex i
molt absorbent, que t’atrapa i no saps com”. L’actor Xavier Idáñez
en va recitar alguns passatges.

El Dia d’Andalusia continua
superant-se

Masquefa serà la capital
del futbol veterà

La celebració que organitza la Cofradía del Cristo Crucificado y
Nuestra Señora de los Dolores va tornar a omplir la Polivalent, amb
molts veïns de Masquefa però també d’altres pobles com Piera, Sant
Esteve i Martorell. Hi van actuar el cor de la ‘cofradía’, i els ‘cantaores’
i ‘bailaores’ de ‘Son de tacón’, un grup de flamenc que ja compta amb
un gran cartell, al qual s’hi va sumar improvisadament la professora de
ball de la ‘cofradía’, Marina Parra. També es van enfilar a l’escenari els
tres grups de flamenc de la ‘cofradía’, els dos de nenes i el d’adultes.
La presentadora, Rosi Moreno, va donar entrada a les actuacions, va
ballar i va fer riure tothom amb el seu habitual sentit de l’humor.
Amb la festa del Dia d’Andalusia la ‘cofradía’ vol reunir la comunitat
andalusa almenys una vegada l’any per recordar les seves arrels.

Els veterans del Futbol Club Masquefa han aconseguit que la vila
sigui aquest any la seu de la Festa de Campions del futbol veterà
de tot Catalunya. Es tracta de la celebració amb què els equips
veterans de futbol que disputen les diferents lligues catalanes
tanquen la temporada. La Festa de Campions, que arribarà a la 39
edició, tindrà lloc el dia 8 de juny i inclourà la celebració de dos
partits. Un partit el disputaran el campió de Primera Divisió i el
de Segona, i l’altre enfrontarà l’equip amfitrió, el FC Masquefa de
veterans, amb el campió de Tercera. Després es farà a Masia Bach
l’acte de lliurament dels premis de la temporada als guanyadors de
les diferents categories, als màxims golejadors i als porters menys
golejats, i també a altres futbolistes i clubs que hagin destacat.

INFORMERS,

UNA NOVA PLATAFORMA
DE CIBERBULLYING?
Les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació han esdevingut eines de
gran utilitat per a l’aprenentatge i l’oci, i
per la vida de moltes persones. La irrupció
d’aquests nou tipus de relació aporta
molts avantatges i possibilitats però obre
també camins incerts, que poden conduir
a situacions difícilment controlables.
Entre les accions que proliferen cada vegada
més a la xarxa hi ha el ciberbullying, entès
com la consecució de comportaments
agressius i insultants contra una persona
mitjançant
tecnologies
interactives,
bàsicament Internet i la telefonia mòbil.
Es consideren ciberbullying els insults, les
amenaces, l’enviament reiterat de correus a
algú que no desitja rebre’ls, les humiliacions,
els spams, la distribució de fotos trucades,
la suplantació de la identitat.
En resposta a aquest fenomen el
departament d’Ensenyament de la
Generalitat ha activat el Protocol de
prevenció, detecció, i intervenció enfront
el ciberassetjament entre iguals. Podeu
consultar-lo a la pàgina web: www.xtec.
cat/web/centres/convivencia/recursos/
resconflictes/ciberassetjament_iguals
Recentment ha aparegut un nou fenomen a
la xarxa, els Informers, que han creat alerta
per la seva ràpida expansió i perquè s’han
convertit en una plataforma de difamació
en tota regla. Són pàgines de Facebook
destinades a un col·lectiu en concret (els
alumnes d’una universitat, d’un institut, els
habitants d’una ciutat o poble …) on els
usuaris envien als administradors missatges
amb els seus pensaments o opinions.
La particularitat d’aquestes pàgines rau
en l’anonimat de l’usuari, que envia un
missatge a l’administrador i aquest, després
de supervisar-lo, el publica al mur de tal
pàgina, on tothom ho podrà veure.
L’anonimat ha animat molta gent a
participar-hi. Es publiquen, sobretot,

“Alguns Informers
s’han convertit en
una plataforma de
difamació en tota regla;
la Generalitat ha activat
un protocol per a prevenir
i intervenir davant el
ciberassejament”
xafarderies i queixes de tot tipus. En
l’Informer s’intercanvien bromes, acudits
de fets universitaris o a l’institut, mencions
d’actituds gracioses de professors i
alumnes, i declaracions i insinuacions
sexuals o cites romàntiques. La majoria
de vegades es tracta de rumors, una
pràctica universal. I és que a molta gent li
agraden, ja que s’assabenta de coses que
ni sabia que havia fet. Els missatges solen
ser molt més directes i pujats de to del
que serien si anessin amb
noms i cognoms, però els
Informers sí que saben
qui els envia, i això està
atorgant molt de poder als
administradors d’aquestes
pàgines.
Si la cosa no passés d’aquí,
de crítiques benignes i
bromes còmplices, estaria
prou bé, i fins i tot podria
ser graciós. Però l’anonimat
dóna valentia, i saber que
pots tirar la pedra i amagar
la mà és molt morbós. De les
desqualificacions s’ha passat
a especulacions gratuïtes i
algunes bromes han derivat

en insults. Allò que per a alguns és un
entreteniment o una pàgina banal, per
a d’altres és un instrument perillós que
pot amagar agressions verbals a persones
concretes, i sembla comptar poc si és
invenció o realitat o el mal que pugui patir
la víctima.
Si us sentiu assetjats per algun Informer,
us recomanem que visiteu aquesta pàgina
web:
http://www.xtec .cat/web/recursos/
tecinformacio/internet_segura/
orientacions_informer
La situació que es planteja és preocupant
i difícil de regular. Tancant Informers no
se’n traurà res, ja que tan bon punt en
desapareix un, n’apareix un altre. El que
cal és aprendre a gestionar aquests riscos
i aprofitar les oportunitats, educant el
comportament dins de l’entorn digital, tal
com ho fem fora. La primera intervenció
ha de ser, sens dubte, la prevenció. I la
formació és l’eina fonamental d’aquesta.

Font: www.llibertat.cat
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Carnestoltes no pot tenir cap queixa. Masquefa va tornar
a fer del Carnaval una de les festes més multitudinàries.
Durant unes hores la visita del rei de la gresca i la disbauxa
ens va fer oblidar els depriments titulars del diaris i els
mals auguris econòmics.
Organitzat per la regidoria de Joventut, el Carnaval s’ha
convertit en una cita indefugible per als masquefins, però
la seva reputació ha fet que traspassi fronteres. Aquest any
hi van participar catorze comparses, una nova xifra rècord,
dues de Martorell i Esparreguera.
En la rua hi vam veure pràcticament de tot: pirates per
partida doble, un nombrós grup de pollets que no van
deixar de ballar la popular cançó que aquests dies sona
amb insistència a la ràdio, Travolta i el seu seguici, i fins i tot
una original agència de viatges, amb hostesses i uns turistes
amb mitjons i xancletes. També els barrufets van ser fidels
a la cita. Van desfilar al costat de cantants de gospel, de les
patates de Mr. Potato, d’un exèrcit de galls d’indi, d’alguns
polítics vinculats a escàndols, i fins i tot d’uns estranys
WhatsApp amb cames.
També molts masquefins van treure la disfressa de l’armari

per camuflar-se entre la rua, que va fer parada i fonda
a la Fàbrica. La Polivalent va acollir aleshores l’esperat
lliurament de premis. La vistositat i l’elaboració de les
carrosses va posar molt difícil l’elecció.
En la categoria de comparses de més de 20 integrants, el
primer premi va ser per als pollets de ‘Maskepíos’, mentre
que els membres de l’agència de viatges ‘+kTours’ van
endur-se el segon premi. En la categoria de comparses de
menys de 20 integrats els vencedors van ser els pirates de
‘Gordo Sparrow and friends’, i el segon premi va ser per a
la crítica política de ‘Con-Fiança’. En totes dues categories
el primer premi estava dotat amb 150 euros, i el segon
amb 100.
El jurat el van integrar un membre de cada comparsa, que
avaluava totes les comparses a excepció de la seva. Es van
valorar aspectes com el disseny, l’originalitat, el dinamisme,
la coreografia, la qualitat acústica, l’impacte visual i la crítica
social, entre altres.
Ja a la nit Carnestoltes va satisfer les seves insaciables
ganes de disbauxa amb una festa nocturna de disfresses a
la mateixa Polivalent.
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

Ara fa 1.050 anys

963, març 30...
“In nomine Domini. Ego Mirone,
graetia dei comes et marchio,
vinditor sum tibi Ennego, que
vocant Bonofilio, emptore. Per
hanc scriptura vindicionis mee
vindo tibi castrum Machizepha,
simul cum fines et terminos
suos, et cum ipsa parrochia s.
Petri eiusque ecclesia, et cum
primiciis et decimis earum
termines,
exceptus
ipsum
alaudem de Ramio vel de
Maniberto et de Viatario....”(1)
Amb aquestes paraules, ara fa 1.050 anys,
apareix un document on s’anomena per
primera vegada el terme de Masquefa
(Machizepha). Es tracta d’una venda
datada el 30 de març de l’any 963 (S.X),
per la qual Miró, Comte de Barcelona,
ven el castell de Masquefa amb els seus
termes i la parròquia de Sant Pere, amb
els delmes i primícies, a Ennec Bonfill,
senyor de Castellvell, Miralles, Querol
i Pinyana, primer senyor de Cervelló,
Gelida i Subirats. Cal destacar que de

la venda s’exclouen els alous (petites
propietats de terra ) dels primers
pagesos masquefins dels quals tenim
documentació: Ramió, Manibert i Viatari.
En només cinc línies en aquest document
del S.X conservat al Cartulari de Sant
Cugat, apareixen per una banda tot els
estaments que vertebraven la societat
piramidal de l’edat mitjana, ‘bellatores’
(nobles i cavallers que feien la guerra),
‘oratores’ (l’església, que es dedicava a
l’oració) i ‘laboratores’ (els camperols
que treballen la terra). Així doncs tenim
constància dels primers senyors de
Masquefa, el comte Miró de Barcelona i
Ennec Bonfill, noble i senyor de moltes
propietats, també de la parròquia i església
de Sant Pere, que posa de manifest la
presència del clergat, i els alouers Ramió,
Manibert i Viatari, petits propietaris que
treballaven la terra i que van arribar a
Masquefa atrets per la promesa de terres
en propietat; l’exclusió de venda dels seus
alous per part del Comte de Barcelona
així ens ho confirmen.
D’altra
banda,
les
estructures
arquitectòniques que definien el paisatge

de qualsevol terme ocupat pels cristians
també són presents en el document.
Durant els segles IX i X, en un temps
d’inseguretat i d’incertesa fronterera
entre cristians i sarraïns, apareixen per
tota Catalunya els castells, monuments
arquitectònics que identifiquen l’edat
mitjana per excel·lència i que configuraran
el paisatge català durant segles. Els castells
tenien la funció de protegir els nobles i
els seus serfs. El lloc de culte tampoc
podia faltar en cap assentament medieval
cristià, i sovint apareixien al costat del
centre de poder del terme. És en aquest
context històric quan apareix aquest
document, el primer que fa referència a
la nostra història, a l’existència del terme
de Masquefa, amb la presència d’un
castell situat al costat de l’església de Sant
Pere i la Santa Creu (popular Cementiri
Vell), i envoltat d’alous, petites propietats
de terra conreades per camperols i, per
tant, dels primers assentaments humans
en torn al terme de la nostra vila.
Xavier Pérez Fornés
Font: A.C.A, cart., f.165, nº 535

LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
PORTA OBERTA
El govern municipal de CiU ha posat fil a
l’agulla per constituir una comissió de treball
conjunta contra els desnonaments. Aquest és
un dels compromisos que vam assumir en
aprovar una moció de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
presentada al ple per l’Assemblea 15M. Ja fa temps que fem costat
a les famílies afectades per aquest autèntic drama social, mediant
davant bancs i caixes i aconseguint que continuïn a casa seva. Ara
fem un pas més i reunim a la mateixa taula els serveis socials,
d’habitatge, econòmics i jurídics de l’Ajuntament, les entitats
financeres, els administradors de finques, les entitats socials i tot
els grups polítics per buscar solucions a les famílies que corren
el risc de perdre el seu habitatge; amb l´única excepció de Força
Masquefa, que se n’ha autoexclòs votant-hi en contra.
Aquest equip de govern ha demostrat sempre la seva sensibilitat
social, i aquesta comissió n’és un exemple més. La cruesa de la
crisi ens ha obligat a prendre mesures d’austeritat per aconseguir
l’estabilitat financera a l’Ajuntament. Sense diners a la caixa no es
poden oferir serveis als vilatans. Però, tot i les adversitats, no hem
fet cap pas enrere, ni un de sol, en la nostra aposta per l’educació,
MASQUEFA NECESSITA UN
CANVI
La regeneració política, l’aprofundiment
democràtic i noves energies són
necessàries per als moments actuals. El govern municipal, amb les seves
accions sense planificar, desfasades i deslleials s’està convertint en un
problema pel futur de Masquefa.
Durant els últims mesos estem assistint a una sèrie d’actuacions
polítiques del govern del Sr. Boquete que indiquen la falta de
projecte, d’idees i d’iniciatives per tirar endavant el nostre municipi.
Estem veient com la falta de planificació comporta malvendre el
patrimoni de tots els masquefins per poder pagar un cotxe o mobiliari
d’oficina. D’això se’n diu menjar per avui, gana per demà.
Durant les últimes setmanes el nom de Masquefa ha sortit diverses
vegades als mitjans de comunicació, i no precisament amb aspectes
positius. Primer va ser la resolució del Síndic de Greuges exigint a
l’Ajuntament transparència i la publicació de les actes dels plens
municipals al web municipal, fet que encara estem esperant.
Posteriorment el polèmic afer de les subvencions de la Diputació

Catalunya

En primer lugar nos tenemos que felicitar
porque pronto acabarán las obras del nuevo
CAP y en pocos meses se abrirá a los
ciudadanos.
Por lo que no podemos felicitarnos es por la
deuda del Ayuntamiento de Masquefa, que

cada vez es mayor.
Yo creía que con la venta de los terrenos municipales a Mercadona se
reduciría la deuda, pero, al contrario, cada vez es mayor.
Debemos el 85%, lo cual si lo dividimos por los ciudadanos de
Masquefa, tenemos de deuda cada uno más de 1.300€.
En referencia de nuevo a Mercadona, el señor alcalde dice que se
crearán 40 nuevos puestos de trabajo; lo que no dice el señor alcalde
son los puestos que se destruirán, que serán muchos más en nuestro
pueblo.
Desde hace casi dos años la regidora socialista, en cada pleno, les pide
que expliquen el importe que cobran de dietas los regidores de CIU,
y no obtiene respuesta alguna por parte del Ayuntamiento; a mí me
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la sanitat, la promoció econòmica i l’atenció a les famílies i persones
més vulnerables.
Aquesta comissió contra els desnonaments és també el model a
seguir per sortir d’una crisi que ens té a tots amb l’aigua al coll.
En aquests temps excepcionalment durs, la societat ens exigeix
que fem precisament això: sumar. Per això l’equip de govern de
Convergència i Unió té oberta de bat a bat la porta a tothom
–no només als partits polítics, també a tots els agents socials i
econòmics: empreses, treballadors, emprenedors, comerços,
entitats...- que vulguin unir esforços, aportar idees i arribar a grans
consensos; això sí des de la lleialtat i sense partidismes.
No s’hi val, com va fer el grup de PM-PSC-APM, a refugiar-se en la
comoditat d’estar a l’oposició i actuar només de cara a la galeria,
votant en contra de la creació d’un fons social d’habitatges que, tot
i ser insuficient, pot ajudar algunes famílies de Masquefa, i al mateix
temps reconèixer que si haguessin estat al govern haurien votat
justament el contrari per responsabilitat.
És l’hora de deixar-se de tacticismes. I de pensar només en sumar
per al bé comú. CiU té la porta oberta. Entreu?
Convergència i Unió
de Barcelona destapat per la premsa nacional i comarcal on
presumptament el grup polític d’Unió Democràtica de Catalunya,
del que el
Sr. Boquete és president comarcal, variava els
criteris d’adjudicació amb l’objectiu de marginar els municipis veïns
governats per altres opcions polítiques. Tot un acte de deslleialtat
institucional amb els municipis veïns que hipoteca el nostre futur. En
un territori on tot està interconnectat, si tots tirem endavant, tots
guanyem. El Sr. Boquete està políticament desfasat i encara viu amb
posicionaments d’escenaris pre-crisi que el converteixen en poc apte
per sevir als interessos de Masquefa en els temps actuals.
A Masquefa tenim molt potencial. Podríem ser notícia per ser pioners
en recerca amb amfibis i rèptils, o per ser un hub tecnològic amb un
nombre important d’emprenedors i iniciatives empresarials. Masquefa
necessita un canvi, i Progrés Municipal (PSC-APM) aposta per la
regeneració política, l’aprofundiment democràtic i una millor
planificació en els aspectes estratègics del nostre municipi.
D’aquesta manera s’aconseguirà redreçar el rumb perdut en què es
troba el nostre Ajuntament.
Progrés Municipal (PSC - APM)
gustaría saber por qué no le dan contestación.
Bueno, no quiero alargarme más, espero que el nuevo Papa rece por
nosotros porque si no el futuro de Masquefa lo veo muy oscuro.
Partit Popular
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ANEM PER FEINA!
La situació econòmica i social del país és
dramàtica. A Catalunya tenim 665.000
aturats, gairebé 98.000 joves ni estudien ni
treballen, milers de joves amb un present sense oportunitats i un
futur sense expectatives ni opcions. Els pacients dels hospitals i
milers d’escolars supor ten retallades de difícil gestió, les empreses
marxen, es fa la vida impossible als nostres treballadors i autònoms
amb abusius impostos, i centenars de comerços tanquen cada dia
perquè no poden seguir pagant proveïdors.
És una situació dramàtica per la crisi que ens afecta com a bona
part dels països occidentals, però també ho és a casa nostra, a
Catalunya, per l’espoli fiscal i l’escanyament a que ens té sotmesos
l’estat espanyol. No podem passar per alt que dels 32.000 milions
d’euros que durant l’any 2012 l’estat va recaptar a Catalunya,
només han tornat a casa 19.000 milions.
Pel què fa a les esperances de recuperació, qui ens ha de treure de
la crisi i gestionar-la, la classe política, està en el moment de més
desprestigi des de la transició democràtica. Els ciutadans es lleven
cada dia amb un nou escàndol de corrupció que afecta totes les
administracions, a nivell estatal, autonòmic i local. Per contra, les
parts implicades han entrat en una dinàmica absurda del “...I tu
Queridos masquefinos y masquefinas, hace
más de 17 meses que no he escrito en la
revista Batega, que pagamos todos, y no ha
sido por falta de voluntad, sino porque no
he podido escribir en ella más veces porque
estaba en la cárcel gracias al gobierno de
CIU, y otras veces porque no me han dejador
escribir, censurándome, literalmente hablando.
Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que el servicio
de ‘clavegueram’ ha sido cedido a la compañía de aguas. Servicio
que hacía la brigada anualmente, con un servicio magnífico y cien
veces más económico. Claro está que al gobierno que tenemos
poco le impor ta que paguemos más o menos. Según las cuentas
que tengo encima de la mesa, que dice Contenido del Plan de
Ajuste, en el 2012 hay una deuda de 14.318.920€ y en el año 2022
esta deuda tiene que quedar en 1.247.590€.
Con las directrices que este año 2013 ha emprendido este
gobierno de CIU en nuestro Ayuntamiento, no creo ni que
lleguemos al 2022 con este tipo de políticas de todo intervenido
por los gobiernos de turno. Son políticas represivas y con unas
cargas fiscales insopor tables y siempre pasa lo mismo, que cuando
la gente no puede pagar impuestos, por falta de poder adquisitivo

NOTA

La Junta de Portaveus ha aprovat, amb els vots a favor
de Convergència i Unió, Progrés Municipal (PSC-APM)
i Esquerra-AM, i el vot contrari de Força Masquefa, el
següent acord:
-Declarar que les manifestacions realitzades en l’escrit presentat
pel regidor del grup municipal Força Masquefa, Sr. Juan José
García Mora, per publicar a la revista municipal Masquefa Batega,
NO SÓN CERTES, en no ostentar cap govern la competència

més”, que no fa altra cosa que augmentar encara més la imatge
d’inoperància de la política en general.
A Masquefa els plens municipal s’han convertit en un ‘reallity show’,
on la crispació d’una part de l’oposició, contrasta amb un cer t
aire de superioritat de l’equip de govern, producte de la majoria
absoluta de què disposa per fer i desfer. Des d’ERC pensem que ha
arribat el moment de deixar-nos de partidismes i enfrontaments,
ha arribat l’hora de treballar tots junts i plegats. Ningú se’n sor tirà
de la crisi tot sol, ja no queden “conills a la txistera” per fer trucs
de màgia financera, i ens estem venent patrimoni que és de tots
per pagar despeses ordinàries.
Ara ens cal modèstia i humilitat a tots plegats per buscar acords
d’ampli consens entre els diferents grups que tenim representació
al Consistori; tothom pot aportar alguna cosa. Ens cal urgentment
buscar acords amb els diferents agents econòmics i socials,
comerciants, botiguers, empreses i entitats per reactivar la vida
econòmica i social del municipi. A Masquefa, tenim gairebé 900
aturats, un 16% de la població en edat de treballar ; moltes famílies
no arriben a final de més. Ara més que mai cal diàleg, lideratge
i planificació; si us plau anem per feina, la situació és realment
dramàtica.
Esquerra-AM
de las familias, sólo se le ocurre a este gobierno subir los impuestos
exageradamente. Cuando el poder adquisitivo de las familias ha
bajado en el 2012 más de un 20% y encima nos aumentan los
impuestos.
No sé quién aconseja a este gobierno, ni quien lo dirige, pero de
lo que sí estoy seguro es que desconoce la situación de una gran
mayoría de las familias de Masquefa.
Espero que este escrito les llegue a ustedes y quisiera darles las
gracias por perder unos minutos leyendo mi razonamiento.
Força Masquefa

per poder tancar a la presó ningú; aquesta competència la llei la
reserva als jutges. El regidor García Mora ha estat a la presó pels
fets que van tenir lloc el dia 12 d’octubre de 2011.
-Així com les manifestacions sobre el deute per l’exercici 2012,
consignat en el Pla d’ajust, que són de 7.159,46 milers d’euros,
i no la quantitat de 14.318.920€, quantitat que ha estat
distorsionada en l’escrit del Sr. García Mora.
El representant del PP no va poder assistir a la Junta.

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

núm.
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NOM: Bastoners de La Beguda
ANY DE CREACIÓ: 1990
INTEGRANTS: 16 persones, entre bastoners i músics
CATEGORIA: Cultura
ACTIVITAT: Promocionar el ball de bastons com una de les tradicions
de la cultura popular catalana
adreça: Societat Recreativa Unió Begudenca (C/ Mossèn Cinto Verdaguer, s/n – La Beguda Alta)
tel.: 661 32 68 41 (Raimon Matas)
e-mail: rsatam1@hotmail.com

Bastoners de La Beguda: una manera de fer país ...
i descarregar adrenalina

Els Bastoners de La Beguda són una secció de la històrica Societat Recreativa Unió Begudenca. Els seus
orígens estan estretament vinculats a l’esbart dansaire que l’any 1990 va néixer sota el paraigües de
l’entitat. Aquell grup tenia un professor d’Abrera, el Josep, que els ensenyava diversos balls tradicionals. I un
bon dia se li va ocórrer mostrar-los el ball de bastons. Poc s’imaginava que allò acabaria marcant un punt
d’inflexió. La proposta va entusiasmar els integrants més joves. I un temps després dos d’ells, el Raimon
Matas, l’actual cap de colla dels bastoners, i la Núria Planas, van començar a ensenyar la dansa a nens i
nenes d’entre 7 i 14 anys. Després d’uns anys compaginant esbart i bastons, aquests darrers van anar
guanyat terreny i el grup va acabar convertint-se en colla bastonera.
Els Bastoners de La Beguda són una colla inusualment jove. La majoria dels seus integrants actuals són
aquells nens que van aprendre a ballar amb el Raimon i la Núria i que avui tenen al voltant dels 25
anys. Però aquesta no és l’única singularitat del grup. A diferència de la majoria de colles, els bastoners
begudencs no caminen; sempre avancen fent uns particulars saltirons, tret que han heretat precisament
de la seva tradició d’esbart dansaire.
Actualment la colla la integren 16 persones: 14 bastoners, un graller i un timbaler. Té un repertori format
per una desena de balls, entre els quals destaquen ‘La Boja’, batejat amb aquest nom per les marejants
voltes que fan els balladors, o ‘Les pavanes’, un ball molt vistós perquè es pica molt a terra i es fa molt
soroll. Però el més lluït és el ‘Ball nou d’Abrera’. Es dansa a un ritme molt ràpid i resulta espectacular
perquè els bastoners salten molt i piquen amb tota la seva força. De fet, aquesta és la peça amb que
tanquen totes les seves actuacions.
Els Bastoners de La Beguda actuen almenys dues vegades l’any. A casa, per la Festa Major de La Beguda
Alta, al setembre. I a la Festa Major de Prats de Lluçanès. Sempre que poden assisteixen també a la
Trobada Nacional de Bastoners que se celebra cada any en una localitat diferent.
El cap de la colla, en Raimon, anima tothom a descobrir el ball de bastons i a apuntar-se al grup. D’arguments
no en falten: “és una activitat molt divertida, no requereix de moltes hores d’assajos, i a més fas país, ja que
contribueixes a mantenir vives les nostres tradicions”. Però això no és tot. Encara que als qui mai no l’han
ballat no els ho pugui semblar, “també descarregues molta adrenalina picant amb el pals”. Ah! I l’edat no és
cap excusa: “es pot fer ball de bastons des dels 7 o 8 anys i fins passada la seixantena”.

‘Tradició i diversió conviuen en una activitat que no té edat:
es pot ser bastoner des dels 7 o 8 anys i fins passada la
seixantena”

