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MASQUEFA

SABÍEU QUE...
Consells per a estalviar en les factures de l’aigua,
llum i gas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una dutxa diària de 5 minuts permet estalviar
400 litres setmanals.
Poseu el rentavaixelles i la rentadora fins la
càrrega òptima (2 mitges càrregues gasten més
que 1 sencera).
Repareu les fuites. Una aixeta que goteja gasta
uns 30 litres al dia.
Les cuines i escalfadors de gas consumeixen
menys que els elèctrics.
Amb bombetes de baix consum estalviarem el
80% d’energia.
Els electrodomèstics de classe A estalvien un
55% del consum mitjà d’electricitat.
Tapar les olles i abaixar el foc un cop s’arriba a
l’ebullició estalvia un 15% d’energia.
Per utilitzar aigua calenta, no cal escalfar-la a més
de 45%.
El rentavaixelles consumeix el 90% d’energia per
escalfar l’aigua. Si es connecta a l’aigua calenta es
redueix el consum.
Mantenir els aparells en ‘stand by’ suposa entre
un 5% i un 10% del total de l’energia consumida.
Amb 10 minuts n’hi ha prou per ventilar les
habitacions.
Utilitzeu termòstats programables.
Apagar les llums en sor tir de l’habitació i els
electrodomèstics quan no s’utilitzen, tancar la
porta de la nevera de seguida i usar el microones
en lloc del forn també ajuda a reduir la despesa
energètica i econòmica.

La importància de la vacunació
• La vacunació salva vides: abans
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aquestes malalties reapareixen en
forma de brots o epidèmies.
La vacunació és una mesura-cost
efectiva: el tractament d’un cas de
xarampió varia entre 209 i 480
euros, mentre que el cost de la
vacunació és d’entre 0’17 i 0’97
euros per persona.
Les dues mesures que més han fet
per millorar la salut de forma global
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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 d’Avis
93 772 50 07
Casal de Joves
93 772 85 21
Centre de Dia
93 772 79 90
CTC
93 772 78 28
Deixalleria/Recollida voluminosos 93 708 60 96
Masquef@ula
93 772 58 23
Policia Local
93 772 60 25
Protecció Civil
670 06 07 18
Ràdio Masquefa
93 772 67 94
ALZINAR
93 772 68 61
AMBULATORI (Masquefa) 93 772 64 34
AMBULATORI (La Beguda) 93 772 52 62
AMBULATORI (Mar torell) 93 775 51 03
AMBULÀNCIA
061 / 112
ANAIGUA
93 772 75 32
BOMBERS
112
BUTANO (Mar torell)
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
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
INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
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)
TAXI
TAXI
TAXI 8 places i adaptat

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
93 771 60 12
600 542 614
648 659 009
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EL REPORTATGE

NOU PARC DE LA FONT DEL ROURE:
UN PULMÓ VERD PER A MASQUEFA

El nou parc de la Font del Roure ja és una realitat. Masquefa va estrenar, el diumenge 6 de
juliol, aquest nou pulmó verd que ha reconver tit un espai perdut –un barranc que no era
estable i tenia moviments- en un gran espai públic on conviuen la natura, la convivència i
l’esbarjo. Aquesta era una de les actuacions previstes en el pla que l’Ajuntament està duent
a terme els darrers anys al sector nord de la vila per posar-lo al dia i resoldre alguns deures
que tenia pendents de fa molt temps. Les accions van començar el 2008 amb la construcció
de la Plaça dels Jocs, han continuat amb el sanejament i la urbanització de diversos carrers, i
encararan la recta final, la tardor vinent, amb la reforma del carrer Pujades i els vials adjacents
El parc de la Font del Roure es va obrir
al públic amb un esmorzar popular que
va reunir nombrosos veïns encuriosits per
descobrir aquest nou indret. Per primera
vegada hi van poder gaudir de l’àrea de
pícnic amb barbacoes, la zona de jocs
infantils –amb tirolina, gronxadors i altre
mobiliari lúdic-, les zones de repòs i els
diversos camins que s’hi han habilitat
per a accedir-hi i passejar-hi. També s’ha
restaurat la zona de l’emblemàtica Font
del Roure, s’ha plantat nova vegetació, i
s’ha remodelat i ampliat la bassa.
A més de guanyar una nova zona verda
de grans dimensions, l’actuació ha resolt la
problemàtica dels moviments i esquerdes
que havien aparegut al carrer Font del
Roure. En lloc d’optar per construir murs
de contenció de formigó, es va apostar
per fer-hi talussos de terra que asseguren
l’estabilització del carrer, una fórmula
totalment integrada en el paisatge i

l’entorn i que ha permès condicionar-hi
posteriorment el parc.
En l’acte d’obertura d’aquest nou espai
al públic, l’alcalde, Xavier Boquete, va
recordar que el parc de la Font del
Roure “dóna resposta a una antiga
reivindicació dels veïns del sector nord
de Masquefa, que feia quaranta anys que
reclamaven poder disposar d’una àrea
verda i d’esbarjo”. També va recordar les
accions que l’Ajuntament hi ha fet els
darrers anys i va anunciar l’inici de les
obres d’urbanització del Carrer Pujades la
tardor vinent. El diputat Ramon Castellano
va destacar el suport econòmic de la
Diputació en els treballs d’urbanització
dels carrers adjacents al parc i va mostrar
la voluntat de continuar col·laborant “en
projectes que, com aquest, reverteixen de
manera clara en favor dels ciutadans”.
Els treballs han tingut un cost de
485.553,12 euros més IVA i han comptat

amb una subvenció del PUOSC de la
Generalitat. El projecte final és un refós
de les dues fases que preveia el projecte
inicial de fa uns anys, el qual tenia un cost
molt superior: 1.079.678,49 euros més
IVA. Finalment, i davant l’actual context
econòmic, l’Ajuntament va decidir
adequar el projecte a la nova realitat.
D’aquesta manera, el conjunt de l’obra
s’ha pogut completar per un import inclús
inferior –gràcies a la baixa en l’adjudicacióal previst només per a la primera fase del
projecte inicial, garantint a la vegada els
dos objectius de l’actuació: l’estabilització
del carrer Font del Roure i la creació i
obertura del nou parc perquè en puguin
gaudir els masquefins. L’Ajuntament
allibera així uns recursos que podrà
destinar a una altra intervenció prioritària
en el sector nord: la urbanització del
carrer Pujades i els vials adjacents.
(Continua a les pàgines 4 i 5)
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PLA PER POSAR AL DIA EL SECTOR NORD
A més del nou parc de la Font del Roure, la propera urbanització del carrer Pujades completarà les
millores que l’Ajuntament ha fet els darrers set anys al sector nord de Masquefa per resoldre els
dèficits històrics que arrossegava. Posant al dia també aquesta zona, la més antiga, i conjuntament
amb la resta d’inversions que es fan en el conjunt del municipi, es vol garantir un model de poble
equilibrat i cohesionat

Urbanització de la Plaça Remodelació dels carrers
dels Jocs i el passatge Montserrat, Verge de la
Ciutadella
Mercè i Virolai

Nou col·lector i asfaltatge
del Passeig de la Via

Les actuacions per dignificar el sector nord
es van iniciar ja el 2008 amb la urbanització
de la Plaça dels Jocs i el passatge Ciutadella,
la qual començava a donar resposta a la
demanda històrica dels veïns de disposar
d’una zona de lleure. Aquest espai públic
consta de tres àrees: una zona enjardinada
destinada a jocs infantils -amb una
esplanada envoltada d’arbres i mobiliari
lúdic-, una pista poliesportiva amb una
graderia, i, finalment, un espai destinat
a la gent gran: una zona enjardinada i
equipada amb bancs. La inversió va ser de
271.254,34 euros, IVA inclòs. Al costat de
la plaça també s’hi va habilitar, l’any 2012,
un espai lúdic i de salut on la gent gran
pot fer exercicis senzills de gimnàstica i
manteniment.w

L’any 2010 el sector nord va ser objecte
d’una altra intervenció que va canviar la
fisonomia dels carrers Montserrat, Verge
de la Mercè i Virolai, convertint-los en
vials amables i agradables i resolent els
històrics problemes de les inundacions
que s’hi produïen en dies d’intenses
pluges. S’hi va substituir l’antic col·lector
d’aigües residuals i pluvials per una nova
canonada molt més ampla, d’1,20 metres
de diàmetre. A més es van remodelar les
calçades i les voreres dels tres carrers.
Al carrer Montserrat es van fer noves
voreres més amples per facilitar el pas dels
vianants, especialment les persones amb
mobilitat reduïda. També s’hi van plantar
nous arbres. S’hi van invertir 680.279,30
euros.

Sanejament i urbanització
dels carrers Font del Roure
i Concepció, i el Passatge
Magarola

al carrer Font del Roure, remodelant-ne
la calçada i les voreres. Així mateix, s’han
urbanitzat el passatge Magarola i el tram
del carrer Font del Roure que transcorre
davant de la plaça dels Jocs. Aquest dos
vials, que eren de terra, s’han fet de nou.
Al passatge Magarola s’ha habilitat una
plataforma única amb la calçada i les
voreres al mateix nivell. I al carrer Font
del Roure s’ha fet un asfaltatge nou i, en
alguns trams, s’han eixamplat les voreres.
També al carrer Concepció s’ha fet més
ample la vorera del costat nord. L’actuació
ha tingut un pressupost de 424.512,48
euros, IVA inclòs, finançat amb recursos

de l’Ajuntament, les contribucions
especials dels veïns i dues subvencions de
Generalitat i Diputació que han permès
rebaixar el cost a pagar pels propietaris.

Aquest 2014 també s’han fet obres de
sanejament i urbanització als carrers
adjacents al parc de la Font del Roure: els
carrers Font del Roure i Concepció, i el
passatge Magarola. En tots tres vials s’ha
instal·lat una nova xarxa de recollida de
les aigües pluvials, i en el cas del passatge
Magarola, també una xarxa d’aigües
residuals. A més, s’ha reurbanitzat el carrer
Concepció, des del carrer Montserrat fins

Els treballs al sector nord van continuar
l’any 2012 amb la instal·lació d’un nou
col·lector al Passeig de la Via, de les
mateixes dimensions que el del carrer
Montserrat, i el posterior asfaltatge
d’aquest passeig. El nou col·lector,
que es va empalmar amb el del carrer
Montserrat, ha posat el punt final als
episodis puntuals de petites inundacions
que es produïen en la via del tren.
Amb una inversió total de 455.221,34
euros, els treballs els va dur a terme
la Generalitat, després de les gestions
fetes pel Consistori. Anteriorment,
l’any 2007, l’Ajuntament ja havia fet
una actuació d’urgència al Passeig de
la Via, que es trobava en mal estat de
conservació, asfaltant-lo i ordenant-hi
els aparcaments.
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El carrer Pujades, una altra assignatura pendent a punt de resoldre’s

Les accions al sector nord continuaran
aquesta tardor amb la urbanització del
carrer Pujades -que experimentarà
una transformació total- i les millores
als carrers Ametllers, Sol, Alzinar i Can
Mata.
Els problemes d’aparcament que
presenta el carrer Pujades –amb cotxes
estacionats a totes dues bandesdificulten la circulació dels conductors
quan es creuen dos vehicles en sentit
contrari. Amb les obres d’urbanització,

s’aprofitarà tota l’amplada del carrer fins
al mur del Carrilet per ampliar la calçada
i, en alguns trams, també la vorera. A
més es reordenaran els aparcaments,
s’hi crearan noves places, i s’hi plantarà
vegetació. El carrer, amb el paviment
molt deteriorat, es farà de nou. Tindrà
una vorera contínua per garantir la
prioritat de pas dels vianants, per sobre
dels vehicles, en les interseccions amb
els altres vials.
En els carrers Ametllers i Sol, l’actuació

consistirà a ampliar la vorera. També
s’hi reordenarà el trànsit per fer-los de
sentit únic. Finalment, en les cruïlles del
carrer Alzinar amb Ametllers es farà un
pas de vianants elevat, en un dels casos,
i es donarà continuïtat a la vorera, en
l’altre, per tal que els vianants també
tinguin preferència de pas. En el carrer
Can Mata es preveu fer un fressat de
l’aglomerat existent i una nova capa
d’asfaltatge. El projecte té un pressupost
total de 398.377,82 euros.

NOTÍCIES
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L’Ajuntament remodela els jardins de la Torre dels Tena
per consolidar-los com el centre neuràlgic de Masquefa
Els emblemàtics jardins de la Torre dels Tena es tornaran a obrir als
vilatans aquest juliol per acollir les activitats de la Festa Major, una
vegada finalitzats els treballs de remodelació que hi duu a terme
l’Ajuntament. La reforma ha transformat aquest indret de gran
valor sentimental en un espai molt més funcional, al mateix temps
que n’ha mantingut la seva essència i simbolisme.
Amb aquesta intervenció, l’Ajuntament vol garantir que l’històric
conjunt que formen els jardins i la plaça de l’Estació es consolidi
com el centre neuràlgic de l’activitat cultural, d’oci i també de
dinamització econòmica. L’espai s’ha adequat per tal que pugui
acollir, en les millors condicions, tant les activitats de la Festa Major
com la resta d’esdeveniments populars que s’hi celebren, els quals
atrauen avui molt més públic que anys enrere. La remodelació
també permetrà que s’hi puguin celebrar noves activitats culturals,
i facilitarà l’ampliació del mercat setmanal a l’aire lliure.
Els treballs han consistit a fer, en l’entorn de l’antic ambulatori i la
Torre dels Tena, una plataforma de paviment, a un únic nivell, d’uns
400 metres quadrats, la qual connecta amb la zona dels plataners,
que té unes dimensions d’uns 500 metres quadrats i on s’hi posarà
sauló. D’aquesta manera es guanya un espai més ampli i de major
funcionalitat.
Un exemple de la sensibilitat per adequar l’indret i alhora mantenirne l’essència és la intervenció que s’ha fet amb la bancada que hi
havia davant de l’antic ambulatori. Aquest edifici s’està adequant
com a nou Casal de la Gent Gran i la bancada s’havia de desplaçar
uns metres per garantir l’accessibilitat. La bancada s’ha desmuntat
per recuperar-ne les totxanes, fer-ne un banc i unes noves

jardineres i recol·locar-ho en una nova ubicació dins els jardins, on
també s’ha plantat nova vegetació. Així mateix, s’ha eixamplat la
vorera del carrer Escoles i s’hi han plantat nous arbres.
La remodelació dels jardins de la Torre dels Tena forma part d’un
pla de l’Ajuntament per reformar diverses places, jardins i carrers.
Per fer aquests treballs el Consistori ha contractat temporalment
8 veïns que es trobaven a l’atur mitjançant plans d’ocupació.
L’Ajuntament ha pogut destinar a aquest pla una petita part
-170.000 euros- del romanent de tresoreria que ha generat amb
la gestió econòmica dels darrers anys. El pla es posa en marxa ara
que el Govern Central ha aixecat l’obligació als ajuntaments de
destinar el romanent només a amortitzar crèdit anticipadament, i
permet també fer inversions.

El nou Casal de la Gent
Gran s’obrirà el 23 de juliol
El dimecres 23 de juliol entrarà en funcionament el nou Casal
de la Gent Gran que l’Ajuntament està condicionant a l’antic
ambulatori del carrer Escoles. El dia abans, el 22, es farà la
benedicció de l’equipament i un vermut popular, coincidint
amb la Festa Major. A més, el dilluns 1 de setembre, per la
Setmana de la Gent Gran, s’hi durà a terme una jornada de
portes obertes.
Amb aquesta actuació, la gent gran guanya un nou Casal molt
més ampli (disposa d’una superfície útil de més de 300 metres
quadrats), totalment accessible (totes les dependències es
troben en planta baixa) i amb espais diàfans i polivalents per
a acollir múltiples activitats. El nou Casal disposa de recepció,
un despatx, una sala per a la podòloga, una sala de lectura, i
tres espais oberts i versàtils de grans dimensions, a més dels
serveis. Els treballs d’adequació s’han centrat, principalment,
a enderrocar diversos envans de l’interior, arranjar algunes
instal·lacions existents, pintar totes les dependències, i fer un
reforç estructural en la cantonada nord. També s’ha habilitat un
accés posterior a l’edifici, amb sor tida al Passatge del Triangle.
L’entrada al Casal es fa pels jardins de la Torre dels Tena.

L’Ajuntament també ha dut a terme una segona actuació
en aquests jardins per eliminar barreres arquitectòniques i
habilitar-hi rampes que faciliten l’accés al Casal, especialment
a les persones amb mobilitat reduïda. Tant la remodelació
de l’exterior com la distribució interior de l’edifici han estat
consensuades amb la junta del Casal. La reforma de l’edifici
té un pressupost de 22.000 euros. En el condicionament dels
accessos s’hi han inver tit 9.000 euros. Els treballs, que van a
càrrec de Construccions Masquefa, es financen amb una
subvenció de la Diputació.
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L’Ajuntament ha donat feina a ‘Tot el que necessites,
15 persones en atur el darrer a les teves mans’
mig any, mitjançant plans
Nova campanya per promocionar el comerç
d’ocupació
local i de proximitat

L’Ajuntament continua impulsant polítiques actives d’ocupació que
contribueixin a pal·liar la problemàtica de l’atur. Aquets mes de
juny el Consistori ha contractat temporalment uns altres 8 veïns
que es trobaven a l’atur per a la seva incorporació a la Brigada. Es
tracta de persones procedents, majoritàriament, de la construcció,
un dels sectors més castigats per la crisi, en concret 3 oficials de
segona (paletes) i 5 peons. A tots ells se’ls ha fet un contracte de
6 mesos a jornada complerta.
Durant aquest temps realitzaran els treballs del pla que el
Consistori ha posat en marxa per a remodelar diverses places,
jardins i carrers, i participaran en les tasques pròpies de
conservació i manteniment d’espais i equipaments municipals.
Les contractacions s’han fet mitjançant plans d’ocupació locals
finançats amb 51.000 euros d’una subvenció de la Diputació i amb
fons propis de l’Ajuntament.
En el darrer mig any l’Ajuntament ha pogut donar feina a 15
persones que estaven desocupades. Entre el desembre i el gener ja
es van contractar –també per 6 mesos i a jornada complerta- uns
altres 7 masquefins amb programes ocupacionals de la Generalitat.
Aquestes persones també van incorporar-se a la Brigada, que veu
reforçada la seva plantilla i pot destinar efectius exclusivament a
les urbanitzacions per garantir-ne un bon manteniment.
La lluita contra l’atur
A més de fomentar l’ocupació directa mitjançant plans d’ocupació,
l’Ajuntament impulsa altres accions per contribuir a rebaixar l’atur.
Així, per exemple, ha ampliat la programació de cursos per a adults
sobre les competències més sol·licitades per les empreses, i les
accions formatives adreçades a persones emprenedores i comerços
per ajudar-les a ser més competitius. A més, ha potenciat els serveis
d’orientació laboral i d’assessorament a emprenedors, i ha rebaixat,
en un 50% de mitjana, la taxa d’obertura de nous negocis.

Després de les gestions fetes per l’equip de govern, Masquefa
ha estat inclosa en una campanya de la Diputació per
promocionar el comerç urbà i de proximitat. Amb el lema
‘Tot el que necessites, a les teves mans. Comerç proper,
comerç a Masquefa’, la campanya ha consistit en la penjada de
banderoles en els principals eixos comercials: el carrer Major i
les avingudes Catalunya i de la Línia. També s’han lliurat bosses
de ràfia entre els comerciants perquè les repar teixin als clients,
i s’han distribuït car tells promocionals als establiments, amb la
col·laboració de l’Associació de Comerços i Serveis. En una
segona fase, es promocionarà el comerç de proximitat amb
falques a Ràdio Masquefa (91.6 FM).
Revitalitzar el comerç
Aquestes accions se sumen a altres iniciatives que impulsa
l’Ajuntament per potenciar el comerç local. Entre aquestes,
destaquen la remodelació del carrer Major -que l’ha conver tit
en un espai molt més agradable per a passejar-hi i comprar-hi-,
la posada en marxa del portal d’ofer tes i descomptes www.
jocomproamasquefa.com, o un pla formatiu gratuït que inclou
una xerrada o taller cada mes per ajudar els comerciants i els
emprenedors a ser més competitius. L’Ajuntament també està
ultimant una guia d’empreses i comerços que es distribuirà a
totes les llars.
Masquefa compta amb una important oferta comercial de
proximitat, que té com a principals valors afegits la qualitat dels
seus productes i serveis, el tracte humà i la relació de confiança
que s’estableix entre els comerciants i els clients, i l’estalvi de
temps i econòmic que suposa no haver-se de desplaçar en
cotxe per anar a comprar. A més, el comerç de proximitat
contribueix a reactivar l’economia local, a crear i mantenir
ocupació i, en definitiva, a fer poble.

NOTÍCIES

Acompanyament i
microcrèdits per als
emprenedors que volen
engegar negocis
Conveni entre l’Ajuntament i la Fundació
Pinnae per fomentar l’emprenedoria
L’Ajuntament i la Fundació Pinnae han signat un conveni
per potenciar l’emprenedoria, facilitar la inclusió laboral
i social i promoure l’autoocupació juvenil. Mitjançant el
programa Genera, Pinnae ofereix supor t i recursos a tots
els qui tinguin una idea de negoci i la vulguin posar en
marxa, especialment a persones en risc d’exclusió laboral
i social i a joves, però també a altres emprenedors. Aquest
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supor t es concreta en dues accions. D’una banda, les
persones que s’acullen al programa tenen l’acompanyament
de professionals amb experiència que els ofereixen
voluntàriament assessorament. D’altra banda, també inclou
la concessió de microcrèdits a persones o projectes amb
dificultats per accedir a finançament.
El Servei d’assessorament a empreses i emprenedors del
CTC s’encarrega d’analitzar la viabilitat dels projectes per
accedir a les condicions de finançament. Han de comptar
amb un pla d’empresa i el corresponent informe favorable
de viabilitat elaborat pel Depar tament de Promoció
Econòmica.
Amb la formalització d’aquest acord, l’Ajuntament potencia
el supor t que ja ofereix a les persones que volen crear la
seva pròpia empresa. Totes elles tenen a la seva disposició
el Servei d’assessorament a empreses i emprenedors, que
ofereix assessorament per a la creació de nous negocis
(tràmits per a la capitalització de l’atur, tràmits de constitució
de l’empresa, formes jurídiques, línies de finançament ...).
També dóna supor t en la creació del pla d’empresa i
elabora el cer tificat de viabilitat.

‘Easy Tablet’, un aliat contra l’aïllament de la gent gran
El CTC va acollir al juny la cloenda del projecte ‘Easy Tablet’,
l’innovador programa pilot que es va posar en marxa fa un any
per millorar –mitjançant l’ús de tauletes digitals- les relacions
socials de la gent gran que viu en situació d’aïllament. Impulsat
per la Diputació, el programa ha comptat amb la col·laboració
de Tunstall Televida -l’empresa que presta el Servei Local
de Teleassistència a la demarcació de Barcelona-, Orange i
l’Institut d’Envelliment de la UAB. Hi ha par ticipat una trentena
d’usuaris –tots ells persones grans que utilitzen el servei de
teleassistència- de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat i l’Anoia,
entre aquestes un grup de masquefins. El CTC ha estat la seu
del projecte i n’ha acollit algunes activitats.
En la clausura, el diputat de Benestar Social de la Diputació,
Josep Oliva, va afirmar que els usuaris “s’han pogut familiaritzar
amb les tauletes, estar més ben comunicats i informats, i
motivar-se a sor tir de casa i relacionar-se”. Mitjançant les
tauletes han pogut fer trucades i videoconferències, gestionar
els seus contactes i l’agenda, enviar missatges i fer activitats

d’oci, amb el supor t d’un dinamitzador.
L’alcalde, Xavier Boquete, va explicar que l’Ajuntament hi ha
par ticipat amb una doble voluntat: “contribuir a millorar la
qualitat de vida de la gent gran”, i “posar el CTC a disposició
d’un projecte de país”.
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NOTÍCIES

L’Ajuntament retalla el deute en 820.000 euros,
la tercera reducció més gran a la comarca
L’Ajuntament de Masquefa va reduir
l’any passat el deute municipal en
fins a 820.000 euros respecte al
2012, segons les dades publicades pel
Ministeri d’Hisenda. Aquestes dades
recullen l’evolució del deute viu dels
Ajuntaments –és a dir, el que deuen
a les entitats financeres en concepte
de préstecs utilitzats per a finançar
inversions- en el període comprès
entre el 2008 i el 2013. La de Masquefa
és la tercera reducció més gran del
deute municipal a l’Anoia –superada
només per Igualada i Piera-, tot i que
es tracta de la cinquena població en
habitants. Amb aquesta reducció de
820.000 euros, el deute viu municipal
es va situar l’any 2013 en 5.121.000
euros. Això es tradueix en una ràtio
per habitant de 616,25 euros, una xifra
sensiblement inferior a la mitjana de la
comarca (683,89 euros).
Aquesta retallada ha estat possible
gràcies al doble exercici que ha aplicat

l’equip de govern. D’una banda, no ha
sol·licitat nous préstecs i ha buscat
altres recursos per a escometre
les inversions. I, d’altra banda, ha
fet amor titzacions anticipades dels
préstecs, més enllà de pagar la
quota establer ta, fins a portar les
arques municipals a una situació de
sostenibilitat financera. En el global
d’aquests sis anys –del 2008 al 2013l’Ajuntament ha aconseguit retallar el
deute en 910.000 euros. L’equip de
govern continuarà en aquesta mateixa

El deute per habitant a
Masquefa també se situa
per sota de la mitjana
anoienca

línia. De seguir el mateix ritme de
reducció del deute que l’any 2013, en
poc més de sis anys es liquidarien els
5.121.000 que es deuen als bancs.
L’Ajuntament ha aconseguit reduir el
deute tot i que ha estat un període
especialment actiu en inversions, ja
que els darrers anys s’han hagut de
fer equipaments que estaven pendents
des de feia molts anys i que s’han
traduït en nous serveis a les persones,
com ara la nova Biblioteca i la plaça,
el Centre Tecnològic Comunitari
i els jardins, el Casal de Joves, la llar
d’infants de La Beguda, el camp de
futbol, el Centre de Dia, el Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció
Precoç o el nou Centre d’Atenció
Primària, entre altres. La gestió
econòmica també ha permès passar
d’un romanent de tresoreria negatiu
(-1.327.488,10 euros) el 2008, a un
de positiu de fins a 2.244.258,94 l’any
2013.

La biblioteca, font de recursos també per a la recerca de feina
Els Serveis d’Ocupació Municipals i les
biblioteques s’han posat a treballar plegats.
La Biblioteca de Masquefa i el Servei
d’Ocupació de Masquefa posen a l’abast
de les persones que busquen feina diversos
recursos, amb el suport de la Diputació.
Des de fa uns mesos el web d’ofertes de
feina www.diba.cat./slo ha posat en marxa
un prestatge virtual en col·laboració amb

el servei de biblioteques. El prestatge
virtual  té l’objectiu d’orientar en un món
complex mitjançant recursos actualitzats.
Hi trobareu la informació organitzada per
temes: formació, material de recerca de
feina, orientació, coaching, espais específics
per a joves i per a emprenedors, informació
sobre oposicions, així com monogràfics
sobre conciliació laboral i jubilació, a més

d’un llistat de webs imprescindibles.
D’altra banda, la biblioteca disposa d’un
centre d’interès en matèria laboral (http://
bibliotecavir tual.diba.cat/mon-laboral),
amb materials sobre com preparar un
currículum o una entrevista laboral, com
buscar feina per internet, autoconeixement,
tests psicotècnics i temaris d’oposicions,
entre altres.

MASQUEFA

NOTÍCIES

batega

10

Més millores a les urbanitzacions
i La Beguda
L’Ajuntament asfaltarà l’accés al Maset des de Can Cairot i
també arranjarà l’entrada a Can Parellada i diversos carrers
L’Ajuntament continua el degoteig
constant de millores a les urbanitzacions.
L’equip de govern iniciarà properament
nous projectes a Can Parellada i el Maset.
En el primer cas, una vegada s’enllesteixin
els treballs d’instal·lació del gas natural
–actualment en marxa-, es faran obres
de millora en diversos carrers i també
s’asfaltarà l’entrada a la urbanització per
millorar, així, l’accessibilitat per a vehicles
i vianants. En el segon cas, i després
d’haver arranjat aquest mateix any el
camí que uneix el casc de Masquefa i
el Maset, s’asfaltarà ara l’accés que va
de Can Cairot fins a la urbanització.
Aquesta actuació es finançarà amb una
subvenció de la Diputació i apor tacions
municipals.
Paral·lelament també s’està treballant
per dotar les urbanitzacions i el nucli de
La Beguda de noves zones verdes, parcs
infantils i mobiliari urbà. Recentment
s’han fet dos nous parcs lúdics per
als infants a Can Parellada i al Maset.
També s’ha habilitat una nova pista per
a la pràctica del bàsquet a La Beguda, i
s’ha arranjat el parc infantil que hi ha al

costat.
D’altra banda, la incorporació de
nou personal a la Brigada Municipal,
mitjançant plans d’ocupació, ha fet que
s’hagin pogut reforçar les tasques de
neteja, conservació i manteniment dels
espais i la via pública en el conjunt de
les urbanitzacions.
Totes aquestes millores s’emmarquen
en el pla que l’equip de govern ve
executant des del 2007 per dignificar les
urbanitzacions i el nucli de La Beguda.
En els darrers anys s’ha pogut finalitzar
el sanejament i la urbanització dels
darrers carrers que quedaven pendents
a Can Parellada, s’han asfaltat els vials de
Can Quiseró, i s’han enllestit les obres
d’urbanització de Can Valls. A La Beguda
s’ha habilitat un nou aparcament i s’ha
arranjat l’accés a Can Parellada. També
s’està acabant el pla de reparcel·lació del
Maset. Una vegada enllestit, l’Ajuntament
obrirà un procés de consulta amb els
propietaris perquè siguin ells els qui
decideixin, atès l’actual context de
dificultats econòmiques, el moment més
opor tú per iniciar els treballs.

Protecció Civil estrena unitat canina
Protecció Civil de Masquefa disposa
d’un nou supor t en la seva tasca. Des
de fa uns dies aquests voluntaris acaben
d’incorporar una nova companya,
la Lluna, una gossa de menys de
dos anys que ha estat especialment
ensinistrada per par ticipar en la recerca

i rescat de persones desaparegudes.
L’ensinistrament ha anat a càrrec
de l’instructor Toni Or tega, amb la
col·laboració de Font Galí. Els voluntaris
de Protecció Civil també s’han entrenat
per poder posar en marxa aquesta nova
unitat canina.

L’Ajuntament finança amb 10.000 euros
les millores a la piscina de l’Alzinar
L’Ajuntament ha concedit una subvenció
de 10.000 euros a l’Alzinar per finançar
par t dels treballs d’adequació necessaris
perquè la piscina propietat de l’entitat
–l’única d’ús públic que hi ha a Masquefapogués obrir aquest estiu, garantint
aquest servei al conjunt dels masquefins.
Les millores ascendeixen a 15.300 euros,

segons els pressupostos que l’entitat va
presentar a l’Ajuntament. Els treballs
han contemplat la localització de fugues
d’aigua en les canonades i el vas de
la piscina, la modificació del quadre
general, i la reparació i substitució
d’instal·lacions. En contraprestació,
l’Alzinar permet l’accés gratuït a la

piscina als infants del Casal d’Estiu. Des
de fa anys l’Ajuntament col·labora en
el finançament del manteniment de la
piscina en ser l’única ober ta al públic.
D’acord amb aquesta col·laboració,
l’entitat ja ve aplicant mesures com la
gratuïtat de l’entrada per a les persones
derivades pels Serveis Socials.
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El conseller Pelegrí reconeix la tasca
‘social i de país’ que fa el CRARC
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat,
Josep Maria Pelegrí va ser a Masquefa per
visitar el Centre de Recuperació d’Amfibis
i Rèptils de Catalunya, el CRARC, l’únic
equipament d’aquestes característiques
que hi ha a tot l’Estat, i un dels dos
en funcionament a Europa. Pelegrí va
destacar la “funció social i de país” que
desenvolupa el CRARC en un triple vessant:
la rehabilitació de fauna autòctona per
retornar-la al seu hàbitat natural, l’acollida de
fauna exòtica salvatge que és abandonada

Generalitat i Ajuntament
ultimen un conveni que
regularà i incrementarà el
suport de l’administració
catalana al centre

pels seus propietaris, i la labor d’educació i
sensibilització. El centre rep anualment més
de 15.000 visites, entre escoles i famílies.
El conseller va aprofitar la visita per refermar
el compromís de la Generalitat amb el
CRARC. Generalitat i Ajuntament ultimen
un conveni que regularà i incrementarà els
ajuts de l’administració catalana al centre.

Impulsat per l’Ajuntament l’any 1992, el
CRARC es dedica a la rehabilitació de
fauna silvestre autòctona per retornar-la
al seu hàbitat natural. Però any rere any hi
arriben també molts exemplars de fauna
exòtica salvatge que són abandonats
pels seus propietaris o bé comissats pels
Mossos, la Guàrdia Civil, les policies locals
o els agents rurals. Aquestes espècies s’han
de quedar de per vida al centre, ja que
alliberar-les suposaria una gran amenaça per
a l’ecosistema i causaria l’extinció d’espècies
autòctones. A aquests animals salvatges,
el CRARC els proporciona les condicions
idònies per viure en captivitat: l’alimentació,
les cures veterinàries, i la recreació de les
condicions dels seu hàbitat originari.

El CRARC acull, de per
vida, nombrosos animals
exòtics salvatges que
són abandonats pels
propietaris o bé comissats

Setmana Europea de l’Energia Sostenible
Masquefa s’ha adherit al Dia Mundial
del Medi Ambient i la Setmana Europea
de l’Energia Sostenible. El programa es
va estrenar el 5 de juny amb l’obra de
teatre infantil ‘Un conte amb energia’, a
la plaça de la Biblioteca. La representació
va conscienciar petits i grans de la
impor tància de fer un consum energètic
responsable. Aquella mateixa tarda, al pati

de la Rojo, Gas Natural va instal·lar un
inflable, un taller de reciclatge dels usos
del gas a la llar, i un punt d’informació.
També es va fer un berenar. A més, del
9 al 14 de juny , la Biblioteca va acollir
una exposició sobre el Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses. El PAES és una iniciativa de
la Unió Europea contra el canvi climàtic
al qual està adherit l’Ajuntament.

Nou contracte de lloguer del Cementiri Vell
Després que s’extingís el contracte signat
fa trenta anys, l’Ajuntament ha formalitzat
amb la Parròquia de Sant Pere un nou
contracte de lloguer de l’església romànica
de Sant Pere i la Santa Creu i del paratge
del Cementiri Vell per a continuar-hi
organitzant activitats culturals i recreatives

obertes a tots els masquefins. El lloguer
inclou l’església romànica, l’espai que havia
estat cementiri i ara fa de plaça-mirador, i
el conjunt del paratge, amb una superfície
total de gairebé 18.500 m2. L’Ajuntament
abonarà a la parròquia la quantitat de
2.000 euros anuals, actualitzables cada any

Trobada anual de les ADF de l’Anoia
Masquefa va acollir la trobada anual de les Associacions de Defensa Forestal de
l’Anoia. Hi van par ticipar una cinquantena de persones de les ADF de Castellolí,
Tous, Miralles, Piera, Vallbona, Òdena, Prats de Rei i Masquefa, a més d’Agents Rurals,
Bombers i Mossos. La jornada va començar amb una xerrada al CTC sobre els
incendis forestals amb borrissol de pollancres. Després d’esmorzar, els par ticipants
van visitar el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya.

en funció de l’IPC. El nou contracte té
una periodicitat de 20 anys. També vetllarà
per la conservació del paratge, l’església i
l’antic cementiri. A més, es compromet a
col·laborar en la restauració de la façana
principal de la rectoria, proporcionant
suport tècnic i cercant finançament.
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El Turó tanca el 25è aniversari amb una emotiva festa
Diversió i nostàlgia es van donar la mà en
la gran festa que va tancar el 25è aniversari
de l'edifici de primària de l’escola El Turó.
Al llarg de tota la tarda, el pati de l’escola
va ser un bullici d’alumnes, professors,
familiars i vilatans que no es van voler
perdre les activitats organitzades per
les entitats. També va ser un espai per al
retrobament d’exalumnes, exprofessors i
antigues famílies.
Els infants van xalar de valent saltant

en els llits elàstics i els inflables, pintant
caretes dels gegants de Masquefa, posantse sota els gegantons i capgrossos de la
Colla de Geganters i Grallers, provant els
instruments de l’Aula de Música de l’Alzinar
o fent xapes en un taller. A més, van gaudir
del concert dels masquefins Dani Pérez,
Marc Ferrer, Carles Pérez, David Oliva i
Albert Tomàs, de l’espectacle d’un grup
d’animació, de l’actuació de l’Escola de
Dansa Noemí Rubira, i de les ballades de

... i la Font del Roure acomiada
el desè amb una festa major
Una festa major amb tots els ingredients
va posar el punt final al desè aniversari
de l’escola Font del Roure. Nombrosos
alumnes, famílies, professors i vilatans
van acompanyar l’escola en aquesta
assenyalada efemèride. Des de les 7 de la
tarda i fins passada la mitjanit, van gaudir
d’un ampli ventall d’activitats. Després
dels parlaments d’alumnes i exalumnes, de
membres del professorat, d’integrants de

l’AMPA, de la directora i de l’alcalde, una
cercavila amb els bastoners de La Beguda,
els gegants de Masquefa, la xaranga
Sindicato Pomoroska i els tabalers de la
colla infantil dels diables de Masquefa, els
Pixafocs i Gagaspurnes, va desfilar fins a
l’Ajuntament per tornar a l’escola. Allà,
els esperaven els Falcons de Piera, que
van desafiar la llei de la gravetat amb les
seves construccions humanes gairebé

la Colla de Ball de Bastons i els gegantons.
També van poder immortalitzar el moment
en un fotocall i van comprar samarretes
commemoratives. L’espectacular fi de festa
el van posar l’enlairada de 25 globus i els
petards de la colla infantil dels Pixafocs i
Cagaspurnes. La celebració va tenir també
el seu vessant solidari. Els organitzadors
van convidar a berenar a tothom qui va
aportar un producte o 1 euro per al banc
d’aliments.

impossibles. També es van fer tallers a
càrrec del Centre d’Esplai Giravolt, i un
concurs de dolços.
Després de tanta activitat, un sopar
de germanor va ajudar a agafar forces,
just abans de ballar al so de la música
tradicional dels Filibusters de Vilafranca.
La projecció del lipdub ‘Aeiou, l’educació’,
de Joan Colomo i interpretat per l’escola,
va donar pas a l’entrada de l’esperat pastís
d’aniversari amb les 10 espelmes. La festa
es va tancar amb el sorollós espectacle de
llum i foc de la colla infantil dels diables
de Masquefa, els Pixafocs i Cagaspurnes, i
l’actuació final dels Filibusters.

Les dues festes d'aniversari van ser possible gràcies al treball conjunt de les AMPA i els centres
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Antonio Martínez García, un
avi centenari

El masquefí Antonio Mar tínez García ha celebrat aquest
2014 cent anys. L’alcalde, Xavier Boquete, i la regidora de la
Gent Gran, Laia Albiol, van voler transmetre-li la felicitació
del Consistori. Acompanyat de tota la família, l’Antonio va ser
obsequiat amb un ram de flors i una placa commemorativa.
Nascut a Caniles (Granada) el 4 d’abril de 1914, l’Antonio va
arribar a Catalunya l’any 1965, acompanyat de la seva esposa,
la Maria Quesada, i els seus tres fills: la Manuela, l’Antònia i el
Manolo, i l’any 1970 es van traslladar a Masquefa. És avi de
quatre néts i besavi de tres besnéts.

Èxit de paradistes i visitants a
la Fira de l’Artesania
La quinzena Fira de l’Artesania de Can Parellada va tornar a
destacar per la bona afluència de paradistes i visitants. Organitzada
per l’associació de propietaris, va comptar amb una vintena
de paradistes que van oferir productes artesans d’alimentació,
cosmètica o decoració, entre els quals van destacar els articles
ecològics. Una actuació musical en directe va amenitzar el matí. A
més, es va fer una botifarrada que va reunir 120 persones. A la tarda,
les alumnes del curs de sevillanes van representar l’obra ‘Carmen’.

48 donacions en la recapta de
sang de l’escola El Turó
60 persones van anar a donar
sang a l’escola El Turó en la
recapta organitzada pel centre
i el Banc de Sang. Finalment van
poder donar sang 48 persones,
5 per primera vegada. Aquest
ha estat el novè any que
l’escola col·labora en aquesta
campanya, en què participen els alumnes de sisè, que n’elaboren
el lema i el logotip, i s’encarreguen de la difusió. A més, aquest
any van fer l’obsequi –un llapis amb un cor- que es va regalar als
donants. Durant el curs els alumnes també treballen una unitat
didàctica sobre la sang.

NOTÍCIES
Per una Masquefa sense barreres
L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, va fer un recorregut
pel municipi en cadira de rodes, al costat de veïns que tenen
afectada la seva mobilitat. D’aquesta manera, es va voler posar
en la pell d’aquest col·lectiu, i “comprovar, en primera persona, i
sobre el terreny, els obstacles i les dificultats reals –moltes d’elles
ignorades per la resta de
vilatans- amb què topen
els usuaris de cadires de
rodes en el seu dia a dia”.
Va ser un autèntic exercici
pràctic, en contraposició
a unes normatives de
supressió de barreres
arquitectòniques
que,
segons lamenta Boquete, “no sempre es fan des del sentit
comú, ni tenint en compte les necessitats de les persones amb
discapacitat”.
L’alcalde va recollir les demandes d’aquests veïns, les quals
serviran de base per dissenyar noves millores urbanístiques que
facin de Masquefa “una
vila amable i accessible
també per a les persones
que utilitzen cadires
de rodes”. Durant el
recorregut es va poder
visualitzar, per exemple,
com una petita vorada
de només 1 centímetre
d’alçada es converteix en un enorme obstacle per a una persona
en cadira de rodes. També com una vorera no prou ampla
impedeix girar quan s’acaba de creuar un pas de vianants. O
com una pendent massa pronunciada pot provocar que es perdi
el control de la cadira. L’Ajuntament donarà resposta a algunes
d’aquestes deficiències prioritzant noves actuacions d’accessibilitat
en el pla que està executant per remodelar diverses places, jardins
i carrers.
La sortida també va servir perquè aquest col·lectiu pogués
conèixer actuacions que es duen a terme a Masquefa per impedir
que la discapacitat acabi sent un factor d’exclusió, així com alguns
recursos dels quals disposa el municipi per afavorir la plena
integració de les persones amb discapacitat. L’alcalde i els veïns –
que van estar acompanyats dels membres de Protecció Civil-, van
visitar dos equipaments totalment adaptats i accessibles. Primer,
van ser a l’escola Font del Roure, on se’ls va explicar la labor de
la Unitat de Suport a l’Educació Especial. Els professionals de la
USEE ofereixen als infants amb necessitats educatives especials
un acompanyament personalitzat perquè puguin participar de
les activitats del centre de manera que s’avanci cap a una escola
inclusiva. Així es garanteix que puguin aprendre, desenvolupar-se i
créixer al costat dels seus companys. Després van anar al Centre
Tecnològic Comunitari, on se’ls van mostrar les seves innovadores
eines TIC adaptades, les quals permeten a les persones amb
qualsevol tipus de discapacitat, ja sigui física, psíquica o sensorial,
navegar per Internet, fer classes, buscar feina o fer qualsevol altra
activitat conjuntament amb la resta d’usuaris, afavorint la seva
total integració.
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El 13 i 14 de setembre, nova edició de la Festa del Raïm
L’Ajuntament de Masquefa i l’Alzinar ja
han posat fil a l’agulla a una nova edició
de la Festa del Raïm, que se celebrarà el
cap de setmana del 13 i 14 de setembre.
Després de l’èxit de l’any passat, la
festa tornarà a incloure, dissabte, la
Fira de tastets i venda de vins, caves,
restauració, embotits i pastisseria, que
comptarà amb la par ticipació de cellers
i comerços de la vila, els quals oferiran
degustacions a preus populars. Al llarg
de tot el dia hi haurà animacions al
carrer per fomentar la par ticipació.
A més d’aquesta fira, la Festa del
Raïm reser varà, un any més, un gran
protagonisme a la tradició. El mateix

dissabte, a la tarda, es tornarà a fer
la popular cercavila amb carros i
carruatges per transpor tar el raïm –
com es feia antigament- pels carrers
de Masquefa, des de La Fàbrica Rogelio

El concert dramatitzat
‘El setge de Barcelona’,
novetat d’un programa que
tornarà a incloure la Fira
de tastets, la cercavila amb
carros i carruatges i
la trepitjada popular

XV Setmana de la Gent Gran
Masquefa celebrarà del dilluns 1 al
diumenge 7 de setembre la quinzena
Setmana de la Gent Gran. L’Ajuntament ha
organitzat una àmplia agenda d’activitats.
Dilluns 1 de setembre
Portes obertes al nou Casal de la
Gent Gran
Dimarts 2 de setembre
Visita al Parlament de Catalunya
Inscripcions gratuïtes a l’Ajuntament del
18 al 29 d’agost. Sortida de davant de
l’Ajuntament a les 15.30 h. Places limitades.
Dimecres 3 de setembre
Cinefòrum

18.00h. Sala Polivalent
Dijous 4 de setembre
Concert amb Calidae (Cicle
‘Masquefa sona bé’)
‘El cuquet de la música i el retorn a
Masquefa’
18.00h. Sala Polivalent
Divendres 5 de setembre
Berenar i ball
Grup Choffers
18.00h. Sala Polivalent
Dissabte 6 de setembre
Esmorzar i visita al Museu dels
Traginers (Cicle ‘Cafès amb
Història’)

Rojo fins a la Plaça de l’Estació. Allà
tindrà lloc la trepitjada popular.
La novetat d’aquest any la posarà,
diumenge, el concer t dramatitzat ‘El
setge de Barcelona’, que tindrà lloc a la
Capella del Roser, a par tir de les 6 de
la tarda. Aquesta actuació s’emmarca
en el cicle de concer ts ‘Del 1714 a
la Mancomunitat’, organitzat per la
Diputació. Aquest concer t dramatitzat,
que s’organitza amb motiu de la Diada,
oferirà un repàs a la història mitjançant
la música.
Podreu
consultar
tota
la
programació de la Festa del Raïm a
www.masquefa.cat.
Inscripcions del 18 al 29 d’agost a
l’Ajuntament. Preu: 8€
Sortida de davant de l’Ajuntament a les
09.30h
Teatre: ‘Una nit a casa seva,
senyora’
Grup de Teatre El Coverol
18.00h. Sala Polivalent
Diumenge 7 de setembre
Missa
12.30h. Parròquia de Sant Pere
Dinar de germanor
14h. Pati de La Fàbrica Rogelio Rojo
Ball
Grup Choffers
17.00h. Pati de La Fàbrica Rogelio Rojo

Un Sant Joan sonat
La Flama del Canigó va ser rebuda el 23 de
juny, a Masquefa, al so de tabals per acabar
encenent les fogueres i aplegant un bon
nombre de vilatans al sopar organitzat per
la colla de diables. Aquest any la revetlla
de Sant Joan va ser més sonada que mai,
ja que el Club Excursionista Anoia, la Penya
Ciclista i els Pixafocs i Cagaspurnes van
sumar esforços per preparar una festa amb
novetats.
La Flama va arribar puntual de la mà del Club
Excursionista Anoia, un cop regenerada la
nit abans al cim del Canigó. El club participa
des de la seva fundació, el 2001, en l’acte
de regeneració del Foc. La Flama entrava

a la vila, en un seguici format pels cotxes
de la Policia Local, de Protecció Civil i el de
l’expedició, a més dels ciclistes de la Penya
i els d’una bicicletada popular –una de les
novetats- que s’hi van afegir. Acte seguit va
fer entrada al solar situat en la cantonada de
l’avinguda Catalunya i el carrer Santa Clara.
El so eixordador dels tabals van animar la
festa quan els ciclistes van fer el relleu del
Foc als diables perquè encenguessin el
pebeter. Després dels parlaments i de la
lectura del manifest, la Flama es va repartir
entre els representants de les fogueres. A la
nit, i amb una bona assistència, es va fer el
sopar popular de carmanyola, al costat de la

tradicional foguera.
També el Club Petanca Masquefa va
celebrar la revetlla amb un sopar, l’actuació
d’Ira Flamenca i una disco mòbil.
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NOTÍCIES
Pell de gallina en el concert de la JOU
El tercer concert del cicle ‘Masquefa sona bé’ va emocionar el públic que va anar a la
Sala Polivalent el diumenge 8 de juny. La Jove Orquestra d’Universitaris va interpretar
peces de Sibelius (‘El vals trist’), de Haydn (‘La sorpresa’), l’Adagio’ de Barber i dues de
les danses hongareses de Brahms. El públic va vibrar amb l’actuació elegant i talentosa
d’aquests músics en plena emergència. La JOU va néixer l’any passat i avui compta amb
25 membres. Agrupa estudiants de tot Catalunya per difondre la música orquestral sota
l’aixopluc de l’Escola de Música de Gràcia. També dóna l’oportunitat de continuar el seu
camí als músics universitaris que assoleixen el Grau Professional a qualsevol conservatori.
La programació del cicle ‘Masquefa sona bé’ es reprendrà al setembre i inclourà uns altres
tres concerts fins a final d’any: Calidae (4 de setembre), la Cobla Contemporània (19
d’octubre) i Moby Dixie (30 de novembre). Tots els concerts són gratuïts i es fan a la
Sala Polivalent. El cicle l’organitza la regidoria de Cultura amb la coordinació i producció
musical de Jordi Tomàs.

Descobrint els secrets del Món Sant Benet
Una trentena de masquefins va participar en la sortida al Món Sant Benet organitzada
per l’Ajuntament en el marc del programa Cafès amb Història. Aquestes excursions a
llocs d’interès són precisament la gran novetat de la programació d’aquest any. Després
d’esmorzar en aquest centre turístic entorn del monestir mil·lenari de Sant Benet, el
grup va poder conèixer la història del monestir mitjançant la projecció d’espectaculars
audiovisuals en 3D. També va recórrer el claustre, les celes, el celler i la cuina, i va visitar el
campanar. Després del parèntesi de l’estiu, els Cafès amb Història tornaran al setembre
amb noves propostes. Fins a final d’any s’han programat dues sortides més - una al Museu
dels Traginers d’Igualada (6 de setembre) i una altra al Born Centre Cultural de Barcelona
(8 de novembre)-, i dues conferències: ‘L’art preromànic a Catalunya’ (11 d’octubre) i
‘Mòmies: mite i realitat’ (13 de desembre).

Los Chunguitos omplen la Polivalent
La Fàbrica Rogelio Rojo va acollir el 31 de maig el concert del mític grup de rumba
Los Chunguitos. La formació extremenya va reunir un públic incondicional –unes 600
persones de generacions diferents- i absolutament entregat, que coneixia a la perfecció
les cançons d’aquest grup amb més de trenta anys de trajectòria. A part dels grans clàssics
de la seva dilatada carrera musical, Los Chunguitos van interpretar també els temes del
seu darrer àlbum, ‘El amor se escapa’. El concert, que va dur fins a Masquefa fans de
diverses localitats, el va organitzar la Cofradía amb el suport de l’Ajuntament.

La Rojo vibra amb el Rocío
La comunitat andalusa es va tornar a reunir per recordar les seves arrels en la dissetena
Festa del Rocío. La celebració -organitzada per la Cofradía, amb el suport de l’Ajuntamentva començar divendres amb una terrassa d’estiu al pati de la Rojo. Dissabte al migdia es
va oficiar la missa ‘rociera’ a l’Església, cantada pel cor de l’entitat. Ja a la tarda, l’esperat
festival de flamenc va omplir la Polivalent. Les actuacions de les nenes i adultes de l’Escola
de Ball de la Cofradía van posar dempeus un públic entregat, que també va aplaudir
l’Escola de Ball Amanecer de Piera. Abans de les actuacions es va fer un recital de poesies
amb Brigitte Ortega i Manuel Cerro Flores. La festa es va tancar, a la nit, amb l’actuació
estel·lar de Dani Kous, acompanyat pel guitarrista Antonio Moreno, i el concert del grup
Alborada Flamenca.

Catorzena trobada de puntaires
El dissabte 20 de setembre se celebrarà a Masquefa la catorzena Trobada de puntaires. Es
farà a la plaça de l’Estació a partir de les 5 de la tarda, i comptarà amb la participació de
puntaires de diverses localitats. En cas de pluja l’activitat es traslladarà a la Sala Polivalent
de la Rojo.

MASQUEFA ESTÀ DE FESTA
Masquefa viurà del divendres 18 al
dimarts 22 de juliol el gruix d’activitats
de la Festa Major de Santa Magdalena.
Aquest 2014 la nostra festa grossa serà
històrica i marcarà un punt d’inflexió.
Després de molts anys de celebrar-se a la
pista de l’Alzinar, el fet que l’entitat l’hagi
reconvertida en unes instal·lacions de
pàdel, i hagi comunicat la impossibilitat de
continuar acollint les activitats, ha fet que
l’Ajuntament apostés per portar la Festa
Major no pas a un altre recinte tancat,
com podria ser La Fàbrica Rogelio Rojo,
sinó a un espai obert, cèntric, i vinculat
a les nostres arrels, la nostra història i la
nostra cultura: la plaça de l’Estació i els
jardins de la Torre dels Tena. Un indret
emblemàtic que és de tots els masquefins
i amb el qual mantenim un fort lligam
sentimental. La Festa Major surt al carrer
per obrir-se a tothom.
Aquestes darreres setmanes l’Ajuntament
ja ha dut a terme la remodelació dels
jardins de la Torre dels Tena perquè, el
conjunt històric que formen conjuntament
amb la plaça, pugui donar una millor
resposta i cabuda tant a la Festa Major
com a la resta d’esdeveniments que
s’hi celebren al llarg de l’any i que avui
són molt més multitudinaris que temps
enrere. Amb aquesta reforma, que ha
mantingut l’essència i el simbolisme de
l’indret, es vol que la plaça de l’Estació i els
jardins continuïn sent el centre neuràlgic
de l’activitat cultural i econòmica, un
espai més funcional que podrà acollir
també més i noves activitats populars en
condicions òptimes. A més, facilitarà que
es pugui ampliar el mercat setmanal a
l’aire lliure, i, així, consolidar-lo.
La remodelació dels jardins de la Torre
dels Tena s’inclou en un pla global de
l’Ajuntament per reformar i dignificar
també altres places, jardins i vies públiques
i fer de Masquefa un municipi endreçat i
agradable. El Consistori hi destina una
petita part -170.000 euros- del romanent
de tresoreria del qual disposa després
de la gestió econòmica dels darrers anys.
El pla es pot posar en marxa ara que el
Govern Central ha aixecat l’obligació als
ajuntaments de destinar el romanent
només a amortitzar crèdit anticipadament,
i permet també fer inversions. Aquest pla
per remodelar espais públics ha permès a
l’Ajuntament contractar temporalment 8
veïns que estaven a l’atur, mitjançant plans
d’ocupació finançats amb recursos propis
i una subvenció de la Diputació.
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LA FESTA MAJOR
SURT AL CARRER
La cèntrica plaça de l’Estació i els jardins de la Torre dels Tena
- que l’Ajuntament acaba de remodelar- seran l’escenari de
la gran majoria d’actes

Cultura, història i tradicions,
les protagonistes de la festa
Igual que el nou escenari, també la
programació de la Festa Major de
Santa Magdalena –coorganitzada per
l’Alzinar i l’Ajuntament, i patrocinada
pel Consistori- aposta com mai per la
cultura popular, les tradicions i la història.
Ho fa, per exemple, amb la cercavila
que recorrerà els carrers encapçalada
per la Colla de Geganters i Grallers, la
Colla de Ball de Bastons i els Pixafocs i
Cagaspurnes, amb el doble correfoc dels
diables, amb l’exposició de pòrtics de
Festa Major, o amb l’exposició sobre els
250 anys de ball de bastons a Masquefa.
També amb el sopar de germanor, la
mostra de cuina, l’ofici solemne de
missa, el fabulari, i la presència -per 67è

any consecutiu!- dels Montgrins, que
tornaran a ser els protagonistes de les
sardanes, la serenata, el sarau, la passada,
el concert i el gran concert de Festa
Major, i el ball de gala. Com a novetat,
aquest any també podrem anar a plaça i
gaudir d’una exhibició castellera amb la
colla Xicots de Vilafranca.
Altres novetats destacades són el
concurs de tapes Fes Tapa, la Nit Jove
-que torna després d’un parèntesi-, els
jocs d’aigua ‘La xeringada’ o l’actuació
del Mag Lari, per citar-ne algunes. En
definitiva, una programació per a tots
els gustos i totes les edats, que no oblida
tampoc les activitats esportives. No us
ho podeu perdre. Bona Festa Major!

Agraïment a Adam García García pel disseny del car tell de la Festa Major
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FESTA MAJOR
GRAN DE SANTA
MAGDALENA 2014
Del divendres 18 al
dimarts 22 de juliol

comprar a les oficines de L’Alzinar, la
llibreria Moral, L’Estanc i el Bar Casal
L’Alzinar

PLAT a càrrec del Club de Tir
Esportiu i Societat de Caçadors
l’Esquirol

A continuació
PREGÓ DE FESTA MAJOR

A partir de les 4 de la tarda al
Casal de l’Alzinar
TORNEIG DE BOTIFARRA

I seguidament

Divendres 18 de juliol
A 2/4 de 7 de la tarda
RÈPIC DE CAMPANES DE
FESTA MAJOR

A 2/4 de 6 de la tarda a la Plaça
de l’Estació
EXHIBICIÓ DE TAEKWONDO
dels alumnes de l’Alzinar
A les 6 de la tarda
CERCAVILA amb passeig de gegants
pels carrers de la vila. Amb la Colla
de Geganters i Grallers de
Masquefa, la Colla de Ball de
Bastons de Masquefa i Pixafocs
i Cagaspurnes, Colla de Diables
de Masquefa, a més de diverses
colles convidades

A 2/4 de 7 de la tarda a la Plaça
de l’Estació
ESPECTACLE INFANTIL amb
La Coloraines Band

HAVANERES amb Bergantí I
ROM CREMAT
Agraïment a Ricard Sanchís
A 2/4 d’1 de la matinada a la
Plaça de l’Estació

A les 7 de la tarda a la Capella
del Roser
INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ ‘250 ANYS
DE BALL DE BASTONS A
MASQUEFA, a càrrec de la
Colla de Ball de Bastons
L’exposició es podrà visitar del 18 al 20
de juliol, el divendres 18 de les 7 a les 9
del vespre, el dissabte 19 i el diumenge
20, de les 11 a l’1 del migdia
A 3/4 de 9 del vespre a la Plaça
de l’Estació
CORREFOC INFANTIL a càrrec
de Pixafocs i Cagaspurnes,
Colla Infantil de Diables de
Masquefa
A les 10 del vespre a la Plaça de
l’Estació
SOPAR DE GERMANOR DE
FESTA MAJOR
Sopar amb amanida catalana, fideuada i
gelat
Preu 12,50 €. Els tiquets es podran

A continuació
CASTELLS amb la Colla
Castellera Xicots de Vilafranca
del Penedès

NIT JOVE amb Fugados de
Alcatraz
DISCO MÒBIL
Dissabte 19 de juliol
De les 8 del matí a les 3 del
migdia al poliesportiu
BÀSQUET 3 X 3 TRIPLES
(Organitza: Club Bàsquet Masquefa)
A les 11 del matí a les
instal·lacions del camp de tir
CAMPIONAT DE TIR AL

MASQUEFA ESTÀ DE FESTA
A les 7 de la tarda al
poliesportiu
PARTIT DE VETERANS
D’HOQUEI
A 3/4 de 10 del vespre a la
Plaça de l’Estació
CORREFOC amb Pixafocs i
Cagaspurnes, Colla de Diables
de Masquefa, i el Drac Bufut

JOCS TRADICIONALS amb
Fefe i Companyia
A 2/4 de 6 de la tarda a la Plaça
de l’Estació
ESPECTACLE D’ESCUMA amb
Arlequí
A les 8 del vespre a la Plaça de
l’Estació
BALLS DE SALÓ amb els
alumnes de Balls de Saló
de L’Alzinar i el professor
Fernando Orihuela
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ESPECTACLE INFANTIL amb
Jaume Barri
A les 7 de la tarda a la Plaça de
l’Estació
SARDANES amb la Cobla
Orquestra Montgrins

A les 10 de la nit a la Sala
Polivalent de La Fàbrica
Rogelio Rojo
ESPECTACLE ‘LA MÀGIA DEL
MAG LARI’, amb el Mag Lari

A les 8 de la tarda als jardins
de la Torre
XXXIII MOSTRA DE CUINA
DE MASQUEFA, amb els millors
plats dels cuiners i cuineres de la vila

A 2/4 de 12 de la matinada
Tots plegats i acompanyats per La
Batukada anirem a l’escola El Turó
per gaudir d’un magnífic CASTELL
DE FOCS
Des de la mateixa escola podreu gaudir
millor dels focs terrestres i aèries
(Patrocina: Pirotècnia Rosado)
Entrada anticipada: 12 €. Menors de 10
anys: 10 €: Entrada a taquilla: 15 €
Els tiquets es podran comprar a
l’Ajuntament, a l’Estanc i a la llibreria
Moral fins al dia 17 de juliol
Dilluns 21 de juliol
A les 12 del migdia a la Plaça
de l’Estació
JOCS D’AIGUA: ‘LA
XERINGADA’, amb Fefe i
Companyia
A partir de les 11 de la nit al
pati de La Fàbrica Rogelio Rojo
LA NIT EN BLANC. Música per
a tots els gustos i sorpreses
A les 11 de la nit s’obriran portes i a les
12 començarà la festa
Diumenge 20 de juliol
A les 11 del matí a la Plaça de
l’Estació

A les 6 de la tarda a la Plaça de
l’Estació

A 2/4 d’11 de la nit al carrer
Sant Antoni
SERENATA A L’AJUNTAMENT
amb l’Orquestra Montgrins
I a continuació a la Plaça de
l’Estació
SARAU DE FESTA MAJOR amb
l’Orquestra Montgrins
Ball de socis i sòcies solters/es
Dimarts 22 de juliol
A les 11 del matí, des de
l’Ajuntament fins a la
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parròquia de Sant Pere de
Masquefa
TRADICIONAL PASSADA DE
FESTA MAJOR amb la Cobla
Orquestra Montgrins i tots els
estaments, entitats, grups i vilatans i
vilatanes que hi vulguin par ticipar
A 2/4 de 12 del migdia a la
parròquia de Sant Pere de
Masquefa
OFICI SOLEMNE DE FESTA
MAJOR. La Coral l’Alzinar i
la Colla de Ball de Bastons
hi interpretaran la missa de
J.Perosi ‘Te Deum Laudamus’.

A les 10 de la nit a la Plaça de
l’Estació
GRAN CONCERT DE FESTA
MAJOR amb l’Orquestra
Montgrins

Seguidament
SARDANES amb la Cobla
Orquestra Montgrins
A 2/4 de 7 de la tarda a la
parròquia de Sant Pere
CONCERT DE FESTA MAJOR
amb la Coral l’Alzinar,
acompanyada musicalment per
l’Orquestra Montgrins i sota
la direcció del Mestre Jordi
González

OFRENA FLORAL DE
LA GEGANTA A SANTA
MAGDALENA

A les 7 de la tarda a la Plaça de
l’Estació
ESPECTACLE DE CIRC amb
Circ Los

A continuació
El seguici ens conduirà a la
Plaça de l’Estació on es farà el
TRADICIONAL FABULARI DE
FESTA MAJOR I L’ANUNCI
DELS GUANYADORS DEL
CONCURS FES TAPES

I a continuació
BALL DE GALA amb
l’Orquestra Montgrins
Ball de socis i sòcies casats/des i ball del
fanalet

MASQUEFA ESTÀ DE FESTA
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ESTIU DE FESTES MAJORS
A més de la Festa Major de Santa Magdalena, a l’agenda de Masquefa hi ha aquest estiu altres festes populars.
Els veïns del Maset, Can Parellada i La Beguda també sortiran al carrer per gaudir de la seva festa grossa

FESTA MAJOR DEL MASET
Divendres 8 d’agost
10.30h: ‘chupinazo’ de festes
11.00h: dibuix infantil
12.30h: escacs
17.00h: futbolí
18.30h: tennis taula
18.30h: xocolatada
19.00h: jocs infantils
21.30h: sopar de germanor i
rom cremat
23.00h: ball amb el duo Paco y
Eli

Dissabte 9 d’agost
10.00h: petanca
11.00h: cursa
16.00h: fotografia
16.30h: dominó
18.00h: pallassos amb Tetes
18.30h: sangria
19.00h: futbol
19.30h: exposició de
manualitats i fotografia
23.00h: ball amb el Duo Sergio
i Betty

Diumenge 10 d’agost
10.00h: petanca
11.00h: canó d’escuma,
inflables, ‘balac’ i kars
17.30h: jocs de cucanya
18.30h: actuacions diverses i
lliurament de premis
22.00h: ball de fi de festes
Organitza: Associació Cultural i
Recreativa El Maset

FESTA MAJOR DE CAN PARELLADA
Dijous 21 d’agost
20.30h: exhibició de sevillanes
21.30h: ‘Las Cármenes’

Divendres 22 d’agost
23.00h: Remenber Music show

Diumenge 24 d’agost
18.00h: Mag César Vinuesa

Dissabte 23 d’agost
23.00h: Beach Party

Organitza: Associació de Propietaris
de Can Parellada

FESTA MAJOR DE LA BEGUDA

23.30h: ball de nit

Dijous 4 de setembre
21.30h: XIX Mostra de cuina
popular

Diumenge 7 de setembre
10.00h: missa de Festa Major
12h: XXVII trobada de gegants
20.00h: mariachis
A continuació: castell de focs
Tots els actes es faran a l’Envelat
Organitza: Societat Recreativa Unió
Begudenca

Divendres 5 de setembre
22.00h: sopar de germanor
A continuació: espectacle de
varietats

En acabar: disco-mòbil per a
tothom
Dissabte 6 de setembre
11.00h: parc infantil-juvenil
18.00h: baixada d’andròmines
19.00h: sardanes i intercanvi de
plaques de cava

Tres caps de setmana consecutius de festa a Can Quiseró
Can Quiseró va celebrar la seva Festa
Major al llarg de tres caps de setmana
consecutius. La celebració va donar
el tret de sortida el 28 i 29 de juny,
amb la disputa de dos campionats de
futbol sala, un de categoria alevina i
un altre de juvenils. Van ser dos dies
de festa futbolística, en els quals tots
els equips van rebre un guardó per la

seva par ticipació i tots els jugadors una
medalla individual.
Els actes van continuar el primer
cap de setmana de juliol. El dissabte
5, amb la festa de l’escuma, un brau
mecànic i l’exposició de manualitats, a
més de jocs de cucanya, una gimcana
infantil, la cursa popular i el par tit de
futbol sala amb els històrics Puretillas.

L’endemà, diumenge 6, es van jugar les
competicions de tennis taula, futbolí,
billar i tennis.
La Festa Major de Can Quiseró es
tancava el dissabte 12 de juliol amb
alguns dels actes més esperats: una
actuació de pallassos, el sopar popular,
l’exhibició de ball de les noies de la
urbanització, i una festa disco.
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El 20è aniversari dels diables ‘encendrà’ Masquefa
Pixafocs i Cagaspurnes, Colla de Diables de
Masquefa, celebrarà les seves dues primeres
dècades amb una autèntica traca d’activitats
els dies 12 i 13 de setembre

Els Pixafocs i Cagaspurnes, Colla de Diables de Masquefa,
estan d’aniversari. El setembre bufaran les seves primeres
20 espelmes. I, per a celebrar-ho, han organitzat tota una
autèntica traca d’activitats, que els dies 12 i 13 de setembre
‘encendran’ Masquefa. De pólvora, no n’hi faltarà: hi haurà
tallers infantils, tabalades, actuacions d’entitats culturals,
correfocs, una cercavila, un gran espectacle del 20è aniversari,
un sopar popular i un concer t, en què reapareixerà el grup
masquefí Vod-Ska. A més, des d’uns dies abans ja es podrà
visitar una exposició sobre pirotècnia. El primer dia de la festa,
la gran protagonista serà la colla infantil de l’entitat, nascuda
ara fa dos anys.
Pixafocs i Cagaspurnes animem tothom a sor tir al carrer i
acompanyar-los en aquesta data tan assenyalada. Els diables
també comptaran amb l’ajut de diverses colles convidades,
que aquests dos dies seran a Masquefa per conver tir-la en la
capital de la cultura popular del foc.

PROGRAMA D’ACTES
Divendres 12 de setembre
A la tarda:
Tallers infantils a la Plaça de
l’Estació
Tabalada amb la colla infantil dels
diables de Masquefa i una colla
convidada
Actuacions de la Colla de Geganters
i Grallers i la Colla de Ball de
Bastons de Masquefa
A la nit:
Correfoc infantil amb els diables de
Masquefa i una colla convidada
Dissabte 13 de setembre
A la tarda:
Gran tabalada amb la colla de
diables de Masquefa i les colles
convidades a la Plaça de l’Anoia
Cercavila amb el grup de xaranga
Sindicatto Pomorska Marching
Band
Gran espectacle del 20è aniversari
dels Pixafocs i Cagaspurnes, Colla
de Diables de Masquefa, a la Plaça
de l’Estació.
A la nit
Correfoc
Sopar popular, amb la col·laboració
de l’Alzinar
Concert amb Glamour Band i el
retorn del grup masquefí Vod-Ska

Finals de curs a l’Alzinar
Les aules de teatre, circ i música de l’Alzinar van acomiadar el
curs, el 14 i 15 de juny, amb una mostra de la feina feta. Dissabte
15, la plaça de l’Estació és va conver tir en un improvisat circ,
amb un trapezi i una caravana. Els alumnes de les Aules de
teatre i circ van presentar l’espectacle ‘Tot és possible ...’, el
qual han treballat tot el curs. Diumenge va ser el torn de l’aula
de música. Fins a 46 alumnes de diverses edats van mostrar les
seves habilitats davant de pares, mares, familiars i veïns que van
voler compar tir el final de curs amb ells. Els van acompanyar
els professors de música i cant.
D’altra banda, la caminada a Montserrat que organitza l’Alzinar
va reunir, l’11 de maig, 140 persones de totes les edats, en
bona par t famílies. Van gaudir d’un trajecte que va tenir de tot emoció, pluja, aventura, sentiment i un ambient formidable- en
una jornada de convivència i natura.
També aquell cap de setmana l’Alzinar va organitzar una doble
proposta cultural. Divendres, el concert del conjunt Chino &

the Big Bet. El públic va gaudir d’alguns dels millors músics del
moment a la Sala de l’Aglà, acompanyats de forma improvisada
pel saxofonista local Dani Pérez. L’endemà, la Sala d’Actes va
acollir la presentació del poemari ‘Mimbres de Agua’, de les
autores Anna Isabel Camacho, Trinidad Casas, Daniel Cavalli,
Mercedes Delclòs, Pilar Estabanell i Lola Irún. Una vintena
d’aficionats a la poesia i la literatura van gaudir dels poemes i
d’una acurada posada en escena.
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Ruth Casanovas guanya el primer premi
en un concurs estatal de dansa del ventre
La ballarina masquefina Ruth Casanovas
va guanyar un primer premi del prestigiós
concurs Maktub. Es tracta d’un festival de
dansa del ventre que cada any se celebra
en una localitat diferent amb les millors
ballarines de l’estat i que té també un caire
solidari, ja que recapta fons per a bancs
d’aliments. El Maktub 2014 va tenir lloc a
Mollerussa al maig. La Ruth va aconseguir
el primer premi en la categoria Dansa
Oriental Tribal Fusió gràcies a una emotiva
coreografia que no només va posar
dempeus el públic sinó que fins i tot va fer
plorar el jurat.
Creada per ella mateixa, la coreografia de la
Ruth, que també es psicòloga, no pot deslligarse d’aquest altre vessant professional. “Vaig
ballar amb un complement, una màscara,
perquè volia representar els contrastos
de la vida, la dualitat de les persones;
mostrar com de difícil és alliberar-se de
les màscares, les cuirasses, les pedres que
tots portem a la motxilla, per fluir i viure
la vida lliurement”. La creació va ser “tot un

procés maduratiu de reflexions, un recull
de moltes preocupacions i conductes dels
meus pacients”.
El premi té el valor afegit que el Tribal Fusió
és l’especialitat més complexa de la dansa
del ventre: “has de mantenir els moviments
de la dansa oriental, però la intenció és
muscular i amb una part del cos balles un
ritme, i amb altres parts, altres ritmes, i en
una altra direcció”.
Els anys 2012 i 2013 la Ruth ja va fer pòdium
en el Tribal Fest LX, un festival internacional
que se celebra a Lisboa amb ballarines
de tot el món. En totes dues ocasions va
ser tercera. Tot i els seus èxits, Casanovas
es dedica professionalment a la dansa
oriental des de fa relativament poc. Es va
iniciar el 2007 i no va ser fins el 2009 que
va ballar dansa del ventre per primer cop
en solitari davant del públic, pel casament
del seu germà. El 2010 va incorporar-se a
la prestigiosa Acadèmia Munique Neith per
formar-se com a professora.
Actualment exerceix de professora de

Tribal Fusió a l’Alzinar i a l’Escola de Dansa
Noemí Rubira, de Masquefa, i en centres
de Sant Llorenç i Sant Esteve. A més, forma
part de la companyia Su’ud Cirque. La seva
trajectòria en la psicologia es va iniciar
fa set anys, i des d’en fa tres té consulta a
Masquefa. També treballa amb la Fundació
d’Altes Capacitats Javier Berché Talend.
Podeu veure el vídeo de l’actuació a https://
www.youtube.com/watch?v= DidxUe5g9Gw

La colla de Masquefa balla a la
Ciutat Gegantera de Cervera

L’AMPA de la Font del Roure
omple la Rojo de música i tallers

La Colla de Geganters i Grallers va ser el 7 de juny a la gran festa
de la Ciutat Gegantera de Cervera, que aquest 2014 és la capital
del món geganter. Els gegants masquefins, l’Isidre i la Magdalena,
van participar en la mostra de balls protocol·laris i van dansar
el Ball Nou, una composició reservada només a les colles de
localitats que, com Masquefa el 2012, han tingut l’honor de ser
Ciutat Gegantera. La delegació masquefina també va gaudir del
sopar geganter. Aquesta va ser la tercera vegada que els gegants
de Masquefa ballaven el Ball Nou. Les altres dues ocasions van
tenir lloc per la Festa Major. Amb aquesta ballada la colla tancava el
darrer compromís que tenia pel fet d’haver estat Ciutat Gegantera.

Desenes d’infants i familiars van participar en la Festa de la Música
que des de fa cinc anys organitza l’AMPA de l’escola Font del Roure.
El públic que es va reunir a la Rojo va gaudir de les actuacions
dels tabalers dels Pixafocs i Cagaspurnes, Colla de Diables Infantil,
l’Aula de Música de l’Alzinar, els grallers de la Colla de Gegants, la
Colla de Ball de Bastons, l’Escola de Dansa Noemí Rubira, el grup
de hip hop Trazando el Alma, i alguns alumnes del centre que
també van enfilar-se a l’escenari de la Polivalent. Paral·lelament, el
pati de la Rojo es va omplir de tallers relacionats amb la música.
L’AMPA va organitzar una tómbola i va sortejar obsequis cedits
per comerços i empreses per recollir fons.
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Els equips de casa
triomfen en el Trofeu
Vila de Masquefa

Per quart any, el Trofeu Vila de Masquefa
va portar fins a la vila alguns dels clubs
amb més solera i tradició, en una gran
cita del futbol base que se supera any
rere any, amb més equips damunt del
terreny de joc, i una multitud d’aficionats
a les graderies. Entre el dissabte 14 i
el diumenge 15 de juny, 44 equips de
17 clubs van disputar una cinquantena
de par tits. Els aficionats van poder
seguir les evolucions dels jugadors de
clubs amb gran renom com l’Espanyol,
el Cornellà, el Santboià, l’Hospitalet,
el Sant Andreu, el Prat i l’Espluguenc,
que van estar acompanyats de l’Inclesa
Molins, el Cervelló, l’Hor tonenc, el Base
Espirall, l’Almeda, l’Òdena, el Sant Esteve,
el Vilanova i la Geltrú, la Pobla i el FC
Masquefa.
A més de les categories de futbol base
- promeses, prebenjamí, benjamí, aleví,
fèmines infantil aleví, infantil, cadet i
juvenil- el trofeu també va incloure
els apar tats d’amateurs i veterans.
Els equips masquefins van tenir una
destacada actuació i van aconseguir el
triomf en diverses categories. Van ser
campions el prebenjamí A, el prebenjamí
B, l’aleví infantil fèmines, l’aleví A, el
cadet, l’amateur, l’infantil i els veterans.
A més, van ser subcampions el benjamí
A, el benjamí B, el juvenil i el promeses.
Aquests triomfs consoliden l’excel·lent
tasca que està fent el club en formació
de joves futbolistes.

Hi van participar clubs
de gran solera, amb
l’Espanyol al capdavant

NOTÍCIES
Green Park es corona Els pilots locals
a les 24 Hores de
acceleren en el segon
Futbol Sala
Rally Masquefa d’slot

Green Park va ser el guanyador de les
24 Hores de Futbol Sala de Masquefa
disputades el 13 i 14 de juny. L’equip de Sant
Andreu es va imposar, en una emocionant
final, al masquefí Bar Lydia gràcies al seu
major encert en la tanda de penals,
després que el temps reglamentari acabés
amb empat a 3 gols. La gran final va ser un
digne colofó a un torneig de molta qualitat
en el joc i marcat també per l’esportivitat.
En el triomf del Green Park hi va tenir molt
a veure el davanter Joan Navarro –màxim
golejador de la competició- i els seus dos
porters, que van ser els menys golejats.
Green Park va plantar-se a la final
després de derrotar, en la semifinal, als
Mininas Return, també de Sant Andreu.
L’altra semifinal va tenir accent masquefí,
i va enfrontar el Bar Lydia i Destellos
Masquefinos. Durant totes dues jornades,
el públic va vibrar amb alguns partits que
van assolir grans nivells d’emoció. Va ser
un cap de setmana memorable i en què
els organitzadors, el Futbol Sala Espardenya
–amb la col·laboració de l’Ajuntament- van
rebre els elogis dels participants. El torneig
es va tancar amb una festa dels anys 80 a
la Sala Polivalent.
Classificació
1. Green Park (Sant Andreu de la Barca)
2. Bar Lydia (Masquefa)
3. Destellos Masquefinos
4. Mininas Return (Sant Andreu de la Barca)
5. Cromodecor (Abrera)
6. Gamper Sport (Masquefa)
7. Futbol Sala Piera
8. Salimos de Rositas (Masquefa)
9. BBP Juniors (Masquefa)
10. Todoimpresion.com (Sant Andreu de la
Barca)
11. Niupis FS (El Vendrell/Terrassa)
12. Nox Martorell (amb presència de
masquefins)

Els pilots del Club Slot Masquefa van
tenir una lluïda par ticipació en el
segon Rally Masquefa d’slot, disputat a
les instal·lacions del club a La Fàbrica
Rogelio Rojo, i alguns d’ells fins i tot
van poder fer podi. La prova, la setena
puntuable per al Campionat Slot Català,
va comptar amb la par ticipació de 83
cotxes de pilots vinguts de localitats com
Sant Esteve, Castellví, Vilanova i la Geltrú,
Sant Joan Despí i Sant Sadurní. Els pilots
van córrer enquadrats en 8 categories
-7 d’adults i 1 d’infantil- i la cursa, de 5
trams i 2 passades, va ser una prova molt
ràpida i sense excessiva dificultat tècnica.
Entre els corredors del Club Slot
Masquefa van destacar especialment Pol
Castells, que va ser tercer en la categoria
Classics 1/24; Jordi García, tercer en MSC
Challenge i segon en 1/24 WRC, i Xavi
Gavilán, que va repetir el quar t lloc en
les categories SN-GT i N. A més, Pol
Castellví va ser el tercer classificat en
categoria infantil. En canvi la sort va
donar l’esquena a Francesc Estébanez,
qui, després de completar una excel·lent
primera passada, va veure com una
avaria en el cotxe l’obligava a retirar-se
de la cursa.
En el Campionat Slot Català tot està
encara per decidir-se. Masquefa tornarà a
ser l’escenari d’una prova del campionat
–la novena- al setembre.

L’emoció del Campionat
Slot Català tornarà a la
Rojo el mes de setembre
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El CPA Masquefa,
profeta a casa
Les patinadores locals van tenir una gran
actuació en el IV Trofeu Vila de Masquefa
de Patinatge Arstístic, i van sumar 20
podis. I això que van competir amb
un centenar de patinadores dels clubs
convidats: Teià, Sant Ramon, Matadepera,
Caldes de Montbui i Verneda. Els triomfs
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Catalunya. Natàlia Torres, Sheila Arguera
i Irene Candel van aconseguir unes
meritòries cinquenes posicions.

Jugadors de bàsquet
per un dia
El trofeu de pares i mares organitzat
pel Club Bàsquet Masquefa va tenir
una excel·lent acollida, fins al punt
que l’entitat s’ha proposat repetir-lo
anualment. Per un dia, els pares i mares
es van posar en la pell dels fills per saltar
a la pista i encistellar la pilota. Els pares i
mares, enquadrats en quatre equips, van
jugar tots contra tots, davant la mirada
del seus fills, que omplien les graderies,
en un divertit intercanvi de papers. La
iniciativa va reunir tots els equips del
club, més de 150 persones. La jornada
es va tancar amb un dinar de carmanyola

batega

Festival de twirling
per tancar el curs
masquefins van començar en la categoria
mini: Júlia Naranjo, Ivette Serrano i
Mariona Garcia, per aquest ordre, van
ocupar el podi. A Iniciació B, el domini
local va ser aclaparador, amb Abril
Lozano en primer lloc, seguida de Maria
Naranjo i Laia Ibáñez. A Preiniciació,
Claudia Cristobal va assolir la victòria,
Alba Garcia va ser segona, i Inés Rubio,
tercera. A més, Maria Pérez va quedar
primera a Iniciació B, Aina Codina va ser
sots-campiona, i Aitana Sejías tercera. En
Iniciació C Majors també els dos primers
llocs van ser per a Nerea Medina i
Jeanette Armando. En Iniciació B Menors,
Mireia Moral va ser segona, i Arnau
Medina, tercer. En Iniciació B Majors i en
Iniciació A, Natàlia Torres i Irene Candel
van guanyar els ors. Però els èxits no van
acabar aquí. Elena Gómez i Paula Icar t
van ser primera i segona en Certificat.
I Luz María Martínez i Andrea Nieto,
primera i tercera en Categories.
D’altra banda, les quatre patinadores del
CPA que van disputar a Sitges la semifinal
del Campionat d’Interclubs van tenir una
destacada actuació, especialment Janette
Armando, que va quedar primera en
la categoria C Majors. La Janette es va
classificar per a la final que es disputarà
a Barcelona. En funció dels resultats que
obtingui, pot classificar-se per a la final de

El poliespor tiu va ser, el 22 de juny,
l’escenari del festival de final de
temporada del Club Twirling Can
Parellada. Familiars, amics i vilatans van
gaudir de les exhibicions individuals, per
parelles i per equips, de les 10 espor tistes
del club amfitrió, i de les altres 35 nenes
de les entitats convidades, el Club Twirling
Hospitalet i el Ciutat de Badalona. Les
espor tistes locals van mostrar les seves
evolucions després d’un intens curs
d’entrenaments i competicions. A la
tarda, es van fer por tes ober tes perquè
totes les noies interessades poguessin
descobrir aquesta singular disciplina.
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Campió del món amb només 12 anys
El masquefí Iker Valderrama guanya el títol mundial
en la modalitat K1 de kick-boxing
Un masquefí de només 12 anys és el campió
mundial de la modalitat K1 de kick-boxing
en la categoria de 35 a 40 kilograms. Es
tracta d’Iker Valderrama Palma, que es va
proclamar vencedor del campionat que es
va disputar a Lloret de Mar del 30 d’abril
a l’1 de maig. Per a coronar-se amb el
campionat, l’Iker va haver de guanyar en
primer lloc a un lluitador belga, i després a
un competidor madrileny.
L’Iker, que entrena amb el mestre Óscar
Simon, va disputar el campionat del món
de Lloret convidat per la International
Sport Kickboxing Association (ISCA),
conjuntament amb 500 lluitadors de 50
països diferents que van prendre part
en les diferents categories i especialitats
d’arts marcials d’aquest torneig.

L’Iker, que també juga a
futbol, només fa un any i
mig que s’ha iniciat en el
món de les arts marcials

Aquest jove campió mundial masquefí
estudia 1er d’ESO a l’insitut de Masquefa,
i fa només un any i mig que ha entrat en
el món de les arts marcials. De fet, ell
practica habitualment el muay-thai, un
art de combat d’origen tailandès i que
permet més moviments en el combat. En
l’especialitat de K1 no es poden utilitzar els
colzes per colpejar, ni tampoc donar cops
consecutius amb el genoll. L’Iker no s’acaba
de creure la proesa que ha aconseguit.
Explica que va sentir “una emoció molt
gran, que no es pot explicar amb paraules”,
i que, de cap de les maneres, no s’esperava
poder alçar el títol mundial.
El jove masquefí es prepara dues hores
a la setmana en aquest esport. També ho
compagina amb el futbol, ja que és porter
d’un equip del CF Igualada. El muaythay, però, li agrada més, perquè “se’m
reconeixen més les coses”, mentre que
en el futbol “si guanyes, guanya l’equip, i
si perds, perd el porter”. L’Iker va quedar
admirat pel muay-thai a l’instant, el dia que
va acompanyar un amic seu al gimnàs i va

descobrir aquesta disciplina esportiva.
De gran li agradaria poder-se dedicar
professionalment a les arts marcials:
“preferiria entrenar més que no pas
competir”. Si finalment no acaba sent
possible, voldria ser notari.

Sorpresa: “no m’esperava
poder alçar el títol; l’emoció que vaig sentir ni tan
sols la puc explicar”

230 corredors disputen la doble cursa
popular de la Festa de l’Esport
Fins a 230 persones es van calçar les
esportives, l’1 de juny, per participar en
la doble cursa que es va celebrar per la
Festa de l’Esport: la Cursa Popular de

Classificacions
Benjamí masculí
1. Oriol Pamos
2. Oriol Cabeza
3. Sergio Costa
Benjamí femení
1. Vega Bravo
2. Laia Ariza
3. Noa Pozo
Infantil masculí

Masquefa, que arribava a la setena edició,
i la Cursa Popular de Can Parellada, que
compta ja amb quinze edicions. Ambdues
proves es van disputar simultàniament. En

1. Jan Munné
2. Jordi Pamos
3. Pol Arévalo
Infantil femení
1. Paula Cruz
2. Noemí Bello
3. Ania Gómez
Júnior masculí
1. Marcos Mar tí
2. Adrià Pastor
3. Àlex Llucia

Júnior femení
1. Aroney González
2. Zian Carbonero
3. Erica Alfonso
Sènior masculí
1. Adrià Castaño
2. Bernet
3. Ivan Pérez
Sènior femení
1. Ber ta Sagués
2. Sandra Marches

el cas de la Cursa Popular de Masquefa els
participants van recórrer 2,2 quilòmetres,
mentre que en la Cursa de Can Parellada
van completar 5,6 quilòmetres.
3. Aida Caneda
Cursa de Can
Parellada (masculí)
1. David Sarrés
2. César García
3. José María Piqueras
Cursa de Can
Parellada (femení)
1.Creu Palacín
2. Elisabet Galiano
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LA ‘NOVA’ NIT DE
L’ESPORT DEBUTA
AMB ÈXIT
Masquefa va viure el 27 de juny una Nit de l’Esport amb novetats
destacades. El certamen que posa el punt final a la temporada i
brinda un reconeixement a tots els clubs de casa nostra va estrenar
aquest any un nou format, resultat del treball en equip de la regidoria
d’Esports i les entitats esportives.

Més de 400 persones es van reunir al pati de La Fàbrica Rogelio Rojo
per sopar plegades, aquest any amb un doble menú –infantil i adultcuinat per La Paella de l’Isma i servit pels voluntaris del FC Masquefa

MILLORS ESPORTISTES I CLUBS DE LA TEMPORADA
Iker Valderrama Palma

Generalitat 2013. I en la Lliga del Club de Tir
ha acumulat títols: Campió d’Alta Precisió en
Carrabina BR-50 Stock, Sotscampió de Bench
Rest en Fusell mires ober tes, Sotscampió de
Pistola d’Aire, 3r en Pistola Standard, i 3r en
Pistola Foc Central. El president del club va
recollir el guardó en nom de Saghés.

Stella González
(L’Alzinar-Taekwondo)
Amb només 12 anys s’ha proclamat Campió
del Món en la modalitat KI de kickboxing
en la categoria de 35 a 40 quilograms.
Va guanyar el campionat mundial que
es va disputar del 30 d’abril a l’1 de maig
a Lloret de Mar, amb 500 lluitadors de
50 països entre totes les categories.

justa recompensa a tota una temporada
d’esforç, millora i tenacitat per remuntar
els resultats adversos. Uns jugadors que
sempre ho donen tot i no defalleixen en cap
moment.

Santi
Sagués
Esteve
(Club Esportiu de Tir)

Club Petanca Masquefa
Va aconseguir la Medalla d’Or en el
Campionat celebrat a Piera de tècnica
i poommses, així com també la Medalla
d’Or a la millor espor tista d’aquest
esdeveniment. També va ser convidada
personalment pel Campió d’Europa de
tècnica i poommses al Campionat que es
va celebrar a la localitat de Terrassa, en el
qual va quedar en un meritori quar t lloc.

En Alta Precisió en Carrabina BR-50 Stock
ha estat Campió d’Espanya 2014, Campió
de Catalunya 2013 i Campió del Trofeu
Generalitat 2013. En F-Clas en carrabina
restricted ha quedat Sotscampió del Trofeu

Equip Sots-25 del Club
Bàsquet Masquefa
Un equip molt jove i amb un futur increïble
que ha assolit l’ascens a Tercera Catalana,

Pel seu esforç i dedicació, que l’han por tat a
assolir l’ascens del 4t lloc al 3r en Promoció
Masculí.
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La gran família
esportiva de Masquefa
A més dels esportistes i clubs guardonats,
durant la Nit de l’Esport també es va
lliurar una placa commemorativa a la
resta d’entitats esportives de la vila en
agraïment a la seva tasca. La gran família
esportiva de Masquefa l’integren:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Fondu Competició
Associació de Motoristes S4133
CE Gas a Fons
Club de Tir Esportiu
Club Excursionista Anoia
Club Patí Masquefa
Club Patinatge Artístic Masquefa
Club Twirling Can Parellada
Futbol Club Masquefa
Futbol Sala Espardenya

i la Cofradía. Després van riure de valent amb el transgressor xou
del popular humorista Jordi LP. Aquest any La Nit de l’Esport va
guardonar els tres millores esportistes i les dues millors entitats de

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masquefa Slot
Masquefa Tennis Taula
Moto Club Verds Masquefa
Societat de Caçadors l’Esquirol
Unió Ciclista Masquefa
L’Alzinar-Aeròbic
L’Alzinar-Taekwondo
Gim Dolça
Bonavista Gym

la temporada, i va fer també quatre reconeixements especials a
altres esportistes per la seva trajectòria i esforç. Una disco mòbil va
allargar la gresca fins a la matinada.

RECONEIXEMENTS ESPECIALS
Joan Manel Marcos Solias
(jugador del Club Patí
Masquefa)

S’ha proclamat Campió de la Lliga 20132014, Campió Internacional MIC de Palamós
2013-2014, Campió en el torneig Brumete
jugat a Lima (Perú), i Campió en el torneig
BBVA Intercontinental disputat també a
Lima.

Gustavo Mansilla, Núria
Pons, Rosa M. Mas i Juan
Carlos Trueba

Aquesta temporada ha finalitzat la seva
trajectòria espor tiva professional. Va
començar al Club Patí Masquefa el 1983, amb
2 anys, i va deixar el club als 16 per anar al
CP Piera, on va jugar en les categories júnior
i sènior, a la Lliga Nacional Espanyola. Després
va jugar una temporada a l’OK Lliga, dues a
Nacional Espanyola i cinc a Nacional Catalana.
Amb 26 anys va tornar al Club Patí Masquefa,
aconseguint l’ascens a Primera Catalana i a
Primera Nacional Catalana, compaginant-ho
amb la tasca d’entrenador d’equips base.

Marta González Sánchez
(equip sènior femení del
Club Bàsquet Masquefa)
Perquè ha estat un exemple de constància
i esforç, tant en el seu equip com a
jugadora, com en l’equip dels menuts com
a entrenadora. Per saber transmetre la

seva alegria i ganes de viure a tots els qui
l’envolten, perquè la seva és una història
d’esforç i superació, un exemple a seguir
per moltes persones que s’esforcen per
arribar als seus somnis. Per la seva valentia
i perquè, enfront de les adversitats, ha sabut
tirar endavant. I perquè des del primer
moment va decidir que cap obstacle seria
un impediment a la seva vida.

José Martínez Marsa
(capità de l’equip
aleví del Futbol Club
Barcelona)

En agraïment al gran esforç que fan aquests
autèntics campions.
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EL KAP DE SETMANA MÉS JOVE
Després de recuperar-lo l’any passat, la Comissió de Joves
KSJ va organitzar el 4 i 5 de juliol, per segon any, el Kap de
Setmana Jove, dos dies plens d’activitats per al col·lectiu juvenil
El tret de sortida al KSJ el va donar, divendres,
una interessant xerrada a la Biblioteca, a
càrrec del Sindicat COS, sobre la precarietat
laboral dels monitors del lleure. Tot seguit,
un concert en directe amb los BarranKillos
i Baratos va fer ballar als joves que es van
reunir al pati de La Fàbrica Rogelio Rojo.
Dissabte les activitats van començar amb
una mostra d’entitats i col·lectius locals,
una partida de rol, una exhibició d’skaters
i un dels autèntics plats forts, la primera
Baixada d’Andròmines. La cursa, que
va ser espectacular i va congregar força
curiosos, es va fer en un circuit delimitat
entre el carrer santa Clara i l’avinguda
de la Línia. Cal destacar l’originalitat dels
vehicles participants. Després, els joves
van fer un sopar de germanor, amenitzat
per una sorollosa carretillada dels Pixafocs
i Cagaspurnes. Per arrodonir la jornada, i
aprofitant que Piera celebrava la Festa de la
Diversitat, la regidoria de Joventut va posar
a disposició dels joves un autocar preventiu
per anar als concerts, evitant, així, els riscos
d’haver d’agafar el cotxe.
Cal destacar l’èxit de participació de joves
en la Comissió KSJ i la feina voluntària que
van fer tant el mateix cap de setmana de
les activitats com les setmanes prèvies

per preparar-les. La participació integral
dels joves en la realització dels seus
esdeveniments és un dels objectius de la
regidoria de Joventut, que aposta perquè
siguin els mateixos joves els qui construeixin
les seves propostes d’oci i cultura, perquè

les activitats siguin
realment participatives. El programa del Kap
de Setmana Jove el van escollir, programar
i desenvolupar els joves de l’organització,
amb el suport de la regidoria.
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

250 ANYS DE BASTONS A MASQUEFA
Venudes foren les possessions que van ser
del difunt Francesc Sabi i Valls, jove pagès,
el dia vuit d’abril del predit any 1764, en
subhasta pública en la dita Parròquia de
Sant Pere de Masquefa, així anunciats en
“vulgari sermone”.
Aquestes són les paraules que va
escriure en llatí Melcior Vives i Costa,
llavors rector de Masquefa, en el llibre
de testaments de la Parròquia del 17571799, pàgines 77-78, i que corresponen
a la subhasta pública dels béns d’un
difunt que no va poder satisfer el cost
del seu servei religiós i enterrament.
La subhasta es va celebrar a la plaça de
la Vila, prèvia convocatòria als veïns, amb
tots els béns a la vista dels interessats i,
tal i com diu el text original, en “vulgari
sermone”, és a dir, en català. El que
segueix aquesta introducció del prevere
és una migrada llista de propietats
del difunt: peces de roba, eines de
treballar el camp, cordills, una cullera... i
tanmateix també quelcom d’inusual: Uns
camalls vells ab cascavells de fer lo ball de
bastons, que es van vendre a Pere Parera
del Empedrat per deu sous. Aquesta és,
doncs, la primera i més vella referència
que tenim de l’existència del ball de
bastons a Masquefa. Hauríem d’anar
tant lluny com a Vilafranca per trobar
una població on es ballin bastons des
d’una data més reculada que aquesta,
i en tot el territori que conforma el
Penedès.
Masquefa té l’orgull, a més, de conservar
un llibret de finals de segle XIX amb les
solfes i els noms dels balls de bastons

informacions, les imatges i les notícies
sobre els bastoners de Masquefa,
allò que de vegades hem relacionat
en textos i que anomenem Història,
la podríem traçar amb més nitidesa
a partir del 1854, quan s’estableix a
Masquefa un esparreguerí anomenat
Joan Cuyàs, dit el ‘marxant de la flauta’,
que deixaria notades de la seva mà les
melodies per a flabiol que s’executen
en cada ball. D’aquesta data al 1900,
quan, precisament el juliol, apareix un
anunci al diari La Vanguardia anunciant
la Festa Major de Masquefa, amb “el
típico baile de bastonets, que este año ha
renovado su vistoso vestuario”. La dècada
del 1910 ens portarà notícies del
Corpus barceloní i les ballades de “deu
minuts de rellotge” a la festa major de
Badalona, fins que el 1922 els bastoners
es fan la primera fotografia en ocasió
del soterrament de la primera pedra de
l’Església de Sant Pere, al bell mig del
poble. Després vindria l’Edat d’Or de
la colla, a partir del 1929, amb la ballada
a l’Exposició Universal de Barcelona, i
continuaria picant a ritme de foxtrot
pels anys trenta fins a l’esclat de la
guerra civil espanyola amb una fosca
dècada de silenci i inactivitat obligada.
La pausa, però, s’hauria de trencar amb
la fi de la Segona Guerra Mundial, amb el
ressorgiment de la colla “una tarda que
plovia i que els joves masquefins no sabien
què fer”. Aquesta humil declaració del
bastoner més carismàtic i enyorat que
va tenir el segle XX, l’Àngel Matas de cal
Tabola, resumeixen el tarannà del quart

Subhasta pública dels bens de Francesc Savi i Valls (detall). Llibre de testaments de la Parròquia de Sant
Pere de Masquefa del 1757-1799, pàgines 77-78.

que han ballat els masquefins al llarg
del temps. Dic orgull, perquè aquest
document és tan singular que no n’hi ha
cap altre d’igual i de vell al nostre país.
Des d’aquell 8 d’abril del 1764 la
tradició més vella que té Masquefa s’ha
mantingut en el temps d’una manera
més o menys regular mercès a les
generacions d’homes, primer, i de dones
des del 1979, que han sigut fidels a una
mostra del folklore de Catalunya que
sorgeix en la boira de l’Edat del Bronzo
i que continua ben viva avui dia.
Si volguéssim dibuixar una línia amb les

de segle que seguirà al ressorgiment del
ball de bastons i que lideraran els joves
del 1945.
Paral·lelament amb els ritmes de l’època,
el boggie boggie, el twist i el rock’n
roll, el ball de bastons es mantindrà
a Masquefa a la vegada que, amb la
millora de les vies de comunicació, els
balladors el portaran als pobles veïns
amb més freqüència.
Amb l’arribada dels anys setanta, tot
i esperant l’agonia d’un dictador, els
bastons tornen a emmudir fins que
el 1978, enmig la rauxa i la fal·lera

Ballada dels bastoners de Masquefa al
Poble Espanyol de Barcelona en l’Exposició
Internacional del 1929. Fotografia de l’Arxiu
Fotogràfic de Barcelona.

general del país per recuperar les seves
tradicions, es recuperen i s’hi afegeixen
a ballar les noies. Des de llavors que no
han deixat de sonar al nostre poble i
fins altres països com a França, Portugal,
Romania i Palestina.
Enguany fa 250 anys que els camals amb
picarols d’aquell pobre ballador van ser
venuts en la plaça de la Vila per 10 sous.
Per aquest motiu, aquests dies de festa
major la Colla de Ball de Bastons de
Masquefa farà una exposició d’objectes
i imatges de la seva història. Amb ella
volem donar les gràcies i retornar,
ni que sigui una mica, el sentiment
d’estimació que tenim cada vegada que
piquem a tort i a dret pels carrers del
nostre poble. Us hi esperem!
Juli Molano
Cap de Colla

L’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
EL NOSTRE MODEL DE POBLE:
UNA SOLA MASQUEFA
Quan aquesta revista vegi la llum, haurem
estrenat el nou parc urbà de la Font del Roure.
Allà on només hi havia un barranc, una barrera,
un espai perdut, hem guanyat un gran espai públic –de tots i per a
tots-, un pulmó verd, un paratge de natura, esbarjo, repòs i convivència.
Aquest nou parc se suma a la Plaça dels Jocs, inaugurada el 2008,
i acaba de donar resposta a una antiga reivindicació dels veïns del
sector nord de Masquefa. Feia quaranta anys que reclamaven disposar
d’una zona verda i de lleure.
És, fins al moment, la darrera de tot un seguit d’inversions que el
govern de CiU ha fet al llarg d’aquests set anys al sector nord per
posar-lo al dia. Mentre una ‘nova’ Masquefa creixia i s’estenia al pla sud,
el sector nord arrossegava deures pendents que venien de molt lluny.
El nostre model de poble passa necessàriament per l’equilibri
territorial i la cohesió. No volem dos pobles, el d’abans i el d’ara. I
per això hem treballat per dotar el sector nord d’uns carrers amables
i agradables, amb calçades i voreres amples per fer-los accessibles a
vianants i vehicles, amb l’aparcament endreçat, i també amb una nova
xarxa de sanejament de les aigües pluvials que evita les inundacions
que s’hi produïen en episodis de fortes pluges. En són exemples les
obres de sanejament i urbanització que es van dur a terme als carrers
LA CIUTADANIA
MASQUEFINA ÉS POTENT.
POSEM-LA A L’EIX DE
L’ACCIÓ POLÍTICA!
Masquefa té un teixit social i econòmic molt potent capaç de
desenvolupar projectes socials, culturals i econòmics que reverteixin
positivament en el conjunt de la nostra comunitat. Molts veïns
s’apropen a explicar-nos les seves propostes i idees. I això significa
que Masquefa és una societat viva i dinàmica.
I ara més que mai cal posar als veïns i ciutadans al centre de l’acció
política. Confiança, cooperació i coneixement han de ser les eines
bàsiques d’acció.
•

Confiança entre el teixit social i econòmic, i l’administració i el
govern per participar de manera conjunta en la definició de
projectes de la Masquefa del futur.

•

Cooperació per conjuntament ser capaços de desenvolupar
projectes que generin beneficis a la nostra comunitat.

•

Coneixement de la realitat per dissenyar programes i projectes
que realment siguin positius pel conjunt de la ciutadania.

Just el contrari del que fa el govern de Masquefa, que prioritza
la improvisació constant, el “totxo” i els moviments de terres a la
confiança, la cooperació i el coneixement. Com a resultat: accions
Ha llegado a Masquefa la “flama del canigó”.
Todo podría ser de una manera natural; creamos e imponemos tradiciones y el folklore
hace el resto. El problema viene cuando unos
Catalunya
señores aprovechan un acontecimiento de
este tipo para hacer proselitismo y las autoridades no solo lo permiten sino que con dinero público preparan
la fiesta.    
Con personal del Ayuntamiento se colocan vallas y carteles, se
organizan todos los detalles y los ciudadanos esperan con ilusión
la llegada de la “Flama”.
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Montserrat, Verge de la Mercè i Virolai l’any 2010, al Passeig de la Via
el 2012, i més, recentment, aquest mateix 2014, al Passatge Magarola
i els carrers Font del Roure i Concepció. Ben aviat començarem
a acabar tota aquesta feina endegant la urbanització dels carrers
Pujades, Ametllers, Sol, Alzinar i Can Mata, un projecte que preveiem
iniciar aquesta tardor.
Paral·lelament, tampoc no hem parat en el nostre objectiu de millorar
els equipament per a les persones. Estem a punt de finalitzar el nou
Casal de la Gent Gran a l’antic edifici del consultori mèdic. I també
tenim sobre la taula un projecte per reconvertir el casal dels avis en
una Aula de Música. Tot plegat, en un escenari, els jardins de la Torre
dels Tena, que també hem remodelat perquè, juntament amb la plaça
de l’Estació, es consolidin com el centre neuràlgic de l’activitat cultural
i de dinamització econòmica de Masquefa.
Guiats per aquest mateix model de poble, en aquests set anys
també hem treballat per dignificar les urbanitzacions. Hem enllestit
el sanejament i la urbanització dels darrers carrers de Can Parellada,
vam asfaltar els carrers de Can Quiseró, vam acabar el projecte de
reparcel·lació i les obres d’urbanització de Can Valls, estem enllestint
el projecte de reparcel·lació del Maset, i hem dotat totes les
urbanitzacions de parcs i zones verdes. Ara hi posem en marxa un
nou pla per fer-hi més millores.
Convergència i Unió us desitja una molt bona Festa Major!.
Convergència i Unió
urbanístiques sense sentit, com el parc urbà de la Font del Roure o
les obres als jardins de la Torre; falta de recolzament al teixit comercial;
realització d’adjudicacions faltes de tota ètica i transparència; transport
escolar de pagament; o una de les aigües més cares de Catalunya.
Davant d’aquest govern de dretes, fosc i sense ambició hi ha
l’alternativa progressista que vol posar a la ciutadania en el centre
de l’acció política. La societat civil masquefina és potent, innovadora i
creativa: gent de la cultura, de l’educació, del voluntariat, emprenedors...
veïns que s’esforcen per crear un entorn millor. Treballem de manera
col·laborativa, generant confiança i desenvolupant propostes que a
través del coneixement aportin millores reals a tots els veïns.
L’aposta progressista per Masquefa és clara. Hem d’escollir entre:
•

La falta d’iniciativa i la improvisació o les energies de qui vol
desenvolupar projectes.

•

La manca de projecte o la força de les idees.

•

Entre el passat o el futur.

Ah! Passeu una molt bona Festa Major! No us perdeu els actes que
entitats i associacions han preparat i gaudiu-la al màxim! Masquefa és
potent... la Festa Major també!
Progrés Municipal (PSC - APM)

Un coche patrulla de la Policía Municipal, en lugar de patrullar para
evitar delitos, va abriendo camino con su sirena, a la comitiva: un
ciclista, por tador de la “Flama” al más puro estilo olímpico, vestido
con la “estelada” (como Chaves en Venezuela), seguido de más
ciclistas y un coche literalmente cubier to de “esteladas”, tocando
el claxon y gritando consignas independentistas.
Sr. Alcalde: los ciudadanos de Masquefa esperan una noche de San
Juan, no un mitin independentista. Los ciudadanos de Masquefa no
quieren que se gaste el dinero de sus impuestos en algaradas de
este tipo.
Desde el Par tido Popular, y como ciudadanos de Masquefa, desea-
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mos saber cuánto ha costado todo esto y que piensa hacer Ud.
para restituir ese dinero a los masquefines.  
Partit Popular

Comprendiendo que los funcionarios tienen
que tomar nota de todos los gastos que ha
generado el poder supremo, que son los
políticos, y en particular el gobierno de CIU,
que siendo conscientes de que los ingresos
sólo sobrepasan un poco los 6 millones de
euros y que han doblado el gasto, no siendo
responsables del dinero del contribuyente y
transformando la economía en un pozo sin fondos, pero todos los
pozos tienen fondo por muy profundos que sean.
Si el equipo de gobierno de Masquefa fuera responsable miraría
por los intereses del pueblo. Cogería un euro y compraría cinco
matas de calabacín y en seis meses tendría, trabajando y cuidando
estas plantas, más de 100 calabacines, o sea unos ingresos como
mínimo de 30 o 40€ de un solo euro (eso si, trabajando). Pero da la
fatalidad que el equipo de gobierno se gasta el dinero comprando
bombones en Igualada, creando miseria en el pueblo y dejándonos
a todos porqué los bombones sólo se los comen ellos y encima
nosotros tenemos que recogerle la basura de sus envoltorios.
Habiendo repasado todo el paquete de 141 páginas, he llegado a la
conclusión de que este gobierno, después de tener el ayuntamiento
intervenido, nos lleva a la ruina a todos los masquefinos y
masquefinas, gastándose el dinero en cosas superfluas que sólo le
sirve para mantener votos y no para dar trabajo y crear riqueza.
Força Masquefa

Ja tenim l’estiu aquí. Hem passat la meitat
d’un altre any, amb totes les dificultats que
això ha compor tat per a molta gent de
Masquefa. Ja tenim la meitat dels impostos
vençuts, un IBI que puja any darrere any i que
ofega a moltes famílies. Per què no es plantegen, tal com els hem
suggerit més d’un cop i de dos, utilitzar els guanys que hauríem
d’estar recaptant per les concessions de terrenys públics que
vostès han concedit a empreses privades, en abaratir els impostos
directes dels vilatans?
Ara, segons el punt que varen aprovar en el passat Ple,
l’Ajuntament s’hauria d’estalviar, segons paraules seves,
aproximadament 37.000€. A veure si aquesta vegada sí que en
tenim, de sor t, i podem notar-ho a les butxaques dels masquefins.
Un punt al què Esquerra va votar abstenció perquè creiem que
no ens mereixem haver d’estar pagant els interessos d’un préstec
de 2.439.000 € per una mala gestió. Era la modificació de les
condicions financeres d’endeutament que va haver de contraure
l’Ajuntament per pagar proveïdors. Ara, com si ens fessin un favor,
el govern espanyol ens deixa acollir-nos a una rebaixa del tipus
d’interès (-1.41%). A partir de l’any vinent hem de començar a
tornar aquest deute, fins al 2022.  Són conscients que a més del

que ja deuen, haurem de supor tar pagar 255.000 d’amor tització i
120.000 d’interessos? Això, si haguéssim de repar tir-ho, suposaria
una despesa per habitant de 45€. Que és el que ens apujarà l’any
vinent per poder pagar?. Siguem responsables en les nostres tasques
i, sobretot, conscients dels moments que es viuen. Aprenguem a
retallar tot el que és superflu i no el que creguin que és més fàcil.
El grup d’Esquerra   desitja a tots els masquefins una molt bona
Festa Major i un bon estiu.
Esquerra-AM

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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NOM: Pixafocs i Cagaspurnes, Colla Infantil de Diables de
Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 2012
INTEGRANTS: 48 infants i 20 adults
CATEGORIA: Cultura
ACTIVITAT: Fomentar i promocionar la cultura popular del
foc entre els infants.
adreça: Recinte de La Fàbrica Rogelio Rojo (C/ Santa Clara, s/n)
tel.: 666 488 358 (Marc)
facebook: facebook.com/collainfantildiablesmasquefa
e-mail: pixafocsicagaspurnes@gmail.com

Colla infantil dels Pixafocs i Cagaspurnes: la
cantera dels diables

La secció infantil dels Pixafocs i Cagaspurnes, Colla de Diables de Masquefa, va viure el seu bateig per la Festa
Major de Santa Magdalena del 2012, un any molt especial per a l’entitat també per un altre motiu: complia
18 anys i arribava a la majoria d’edat. L’espurna de la nova colla infantil havia espetegat uns mesos abans. Des
de fa temps els correfocs atreuen cada vegada més públic infantil. I a Masquefa, a més, hi havia un grup de
nens i nenes que volien emular els seus pares i mares diables i sortir a cremar en els correfocs. Aquests pares
van visitar altres colles infantils per informar-se i assessorar-se, i finalment van decidir-se a tirar endavant la
nova secció de l’entitat.
A més de satisfer la il·lusió d’aquests nens i nenes, la creació de la colla infantil ha contribuït a “promocionar
la cultura del foc entre els més petits”, i també “a fer cantera i garantir la continuïtat de la colla adulta en el
futur”, explica Marc Gil, un dels seus responsables.
La colla ha tingut un creixement meteòric. Actualment ja la integren 48 nens i nenes, entre cremadors
i tabalers, una xifra que s’apropa al màxim d’integrants recomanable per motius logístics, organitzatius i
de seguretat. Com que els infants no poden tocar la pirotècnica, sempre els acompanyen un grup d’una
vintena d’adults, que vetllen pel correcte desenvolupament del correfoc i s’encarreguen de carregar, engegar
i descarregar els petards. Els petits diables masquefins tenen avui entre 4 i 14 anys. Quan en facin 16 passaran
a formar part de la colla adulta.
Aquests dos primers anys han estat tota una autèntica traca d’activitats. La colla infantil dels Pixafocs i
Cagaspurnes ha protagonitzat nombrosos correfocs, exhibicions de foc i tabalades. A més de les festes
majors, els hem pogut veure cremant o tocant en la Festa de la música de l’AMPA de l’escola Font del Roure,
en l’aniversari de l’Escola Bressol Municipal La Baldufa, en els aniversaris de les escoles El Turó i Font del
Roure, en la Marxa de Torxes per la Independència, en la Fira de la Infància i la Joventut o en l’arribada de la
Flama del Canigó, entre altres.També han fet visites a les escoles i han participat en un intercanvi amb la colla
infantil dels diables de Piera. Els actius petits diables masquefins “estan sempre a disposició de totes aquelles
entitats i associacions de la vila que ens demanin la nostra col·laboració”, recorda Gil. La secció infantil també
tindrà un gran protagonisme en els actes del 20è aniversari dels Pixafocs i Cagaspurnes, que se celebraran el
divendres 12 i el dissabte 13 de setembre vinents, en un cap de setmana diabòlic.

‘Batejada el 2012, la secció infantil dels diables de Masquefa
ha contribuït a arrelar la cultura del foc a casa nostra i a
garantir la continuïtat del món diabler”

