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SABÍEU QUE...
EL CAP T’AJUDA A PREPARAR-TE PER AL
NAIXEMENT DEL TEU FILL
L’embaràs i el naixement d’un nounat
suposen un canvi molt impor tant en la
vida de la dona i de la seva parella, si
en té. Canvis que poden generar pors,
dubtes i inseguretats. Per això és molt
impor tant que, tant la dona, com la seva
parella, considerin l’embaràs un procés
natural que s’ha de viure amb plaer i
satisfacció. Tot i així, l’embaràs, el par t i
el puerperi no són situacions exemptes
de riscos. Precisament per això, si
aquests perills o problemes es detecten
a temps, és poden reduir o resoldre
adequadament.
El Centre d’Atenció Primària (CAP)
de Masquefa organitza cursets de
preparació al naixement. Es tracta
d’un espai per dotar de coneixements,
habilitats i estratègies, a la mare i la seva
parella, i preparar-los per afrontar els
canvis físics i emocionals.
Per a més informació sobre els cursets,

i els seus horaris, podeu adreçar-vos al
CAP Masquefa (avinguda Catalunya, 3-5
/ 93 772 64 34)

Evitar excessos per Nadal
S’apropa el Nadal, una de les
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telèfons d’interès
AJUNTAMENT
93 772 50 30
Aula de Música
93 131 83 11
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 88 23
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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ACTUALITAT

EL NADAL JA ÉS AQUÍ

El Nadal arriba a Masquefa ple d’il·lusions
i activitats per compartir en família.
L’Ajuntament i la Comissió Cavalcada
de Reis, amb el suport d’entitats, han
organitzat una variada agenda que
combina actes consolidats amb activitats
noves. Algunes de les novetats, com el
planetari que es va instal·lar a la Biblioteca i
les sessions de cinema científic, ja s’han dut
a terme, però aquests dies podem veure
encara dues sessions d’una altra activitat
que debuta: el cicle de curtmetratges,
també a la Biblioteca. Una altra novetat la
trobarem en el Concert de Sant Esteve:
la Coral l’Alzinar actuarà acompanyada de

l’Escolania Cor Jove d’Olesa de Montserrat.
També la Cavalcada incorpora un canvi.
Aquest any els Reis d’Orient arribaran
mitja hora més tard, a les 6 de la tarda.
Al costat d’aquestes activitats, no hi falten
clàssics com el Caga Tió, la penjada de boles

AGENDA DE NADAL
Divendres 19 i dissabte 20 de
desembre a la Biblioteca
Projecció de curtmetratges
Divendres de 17h a 20h i dissabte de 10h
a13h
(Organitza: Ajuntament)
Dimecres 17 de desembre
Explora 360º: Planetari per
conèixer l'univers
De les 17h a les 19h a la Biblioteca
(Organitza: Ajuntament)
Dijous 18 de desembre
Explora 360º: cinema científic 360º
De les 17h a les 19h a la Biblioteca
(Organitza: Ajuntament)
Dissabte 20 de desembre
Caga Tió
A les 16.30h, a la Plaça de l’Estació
(En cas de pluja es farà a l’interior de
l’Alzinar)
Xocolatada i penjada de boles de
l’arbre
Sorteig de 3 paneres cedides entre
tots els associats, que estaran
exposades al local de Ràdio
Masquefa
A les 19h a la Plaça de l’Estació
(Organitza: Associació de Comerciants i
Serveis)
Teatre infantil
A les 18h a la Sala l’Aglà de l’Alzinar
A càrrec del Grup de Teatre de l’Alzinar
(Organitza: l’Alzinar, Societat Recreativa i
Cultural)

Divendres 26 de desembre
Concert de Sant Esteve
A les 18.30h a la Parròquia de Sant Pere
A càrrec de La Coral l’Alzinar (Poema de
Nadal) i el Cor Jove d’Olesa de Montserrat
(nadales tradicionals)
(Organitza: La Coral l’Alzinar)
Dissabte 27 i diumenge 28 de
desembre, i dissabte 3 i diumenge
4 de gener
Exposició d'artistes locals
A la Capella del Roser
Diumenge 28 de desembre
El Patge Viu-Viu recollirà les
cartes per als Reis Mags d'Orient
De les 17h a les 20h a la Biblioteca
Espectacle infantil: "Que peti la
plaça"
De les 17.30h a les 18.30h a la Sala Polivalent
A càrrec de Xip-Xap

a l’arbre, i la xocolatada dels comerciants
–aquest any acompanyats del sorteig de
tres paneres i de teatre infantil-, l’exposició
d’artistes locals, la visita del Patge Viu-Viu i
el posterior espectacle infantil i xocolata
desfeta, i la Festa de Cap d’Any.
La Beguda també s’encomanarà de
l’esperit nadalenc amb una doble sessió
del Joc del Quinto, una representació
teatral, la visita del Patge Viu-Viu i la
màgica cavalcada dels Reis. També gaudirà
d’una novetat destacada: l’estrena del Parc
dels Tres Porquets, amb la presència de
Pilarín Bayés.
Que tingueu molt Bones Festes!
Dilluns 5 de gener
Arribada de Ses Majestats els
Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i
Baltasar
A les 18h a l’Escola Font del Roure
(Organitzen: Comissió Cavalcada de Reis i
Ajuntament de Masquefa)
.. I A LA BEGUDA
Dijous 25 de desembre
Joc del Quinto
De les 22h a les 24h
Divendres 26 de desembre
Joc del Quinto
De les 20h a les 22h
Diumenge 28 de desembre
Obertura del Parc dels Tres
Porquets de la Pilarín Bayés
A les 11.30 h al Parc de la Figuera
Amb la presència de la dibuixant Pilarín
Bayés. (Organitza: Mancomunitat de La
Beguda Alta)
Teatre: ‘La rateta es vol casar’
A les 18h
A càrrec del grup de teatre de La Beguda

Xocolata desfeta
De les 18.30h a les 19.30h a la Sala Polivalent
(Organitzen: Comissió Cavalcada de Reis i
Ajuntament de Masquefa)

En acabar
Visita del Patge Viu-Viu per
recollir les cartes de tots els nens i
nenes i portar-les als Reis d’Orient

Dimecres 31 de desembre
Festa de Cap d’Any
A la Sala Polivalent
A càrrec de Pixafocs i Cagaspurnes, Colla de
Diables de Masquefa

Dilluns 5 de gener
Cavalcada de Ses Majestats els
Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i
Baltasar
A les 18h al carrer de l’Estació
En acabar els Reis aniran a portar els regals a
totes les cases
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El polígon del Clot del Xarel·lo arribarà a la plena ocupació
amb la implantació d’Auto-Grues Sant Jordi aquest 2015
L’empresa Auto-Grues Sant Jordi –dedicada al reciclatge i emmagatzematge de vehicles fora
d’ús- ja està construint el seu nou centre a Masquefa. La firma ocuparà una finca de 38.528
metres quadrats del polígon industrial del Clot del Xarel·lo, on actualment està aixecant un
edifici d’oficines de 3.000 metres quadrats que preveu ampliar fins als 5.000. En la resta del
solar s’hi habilita una campa per als vehicles. Els treballs avancen a bon ritme i la previsió és
que, a par tir de l’estiu del 2015, l’obra estigui executada i en condicions d’iniciar l’activitat,
de seguida que rebi els permisos de la Generalitat.
El
desembarcament
d’Auto-Grues
Sant Jordi serà una excel·lent notícia
per a Masquefa i per a una de les
comarques més castigades per la crisi.
L’empresa preveu arribar a crear fins a
35 llocs de treball en el moment que
assoleixi la seva màxima activitat. Amb
la implantació d’Auto-Grues Sant Jordi,
el polígon del Clot del Xarel·lo –una
de les principals apostes de l’equip
de govern per plantar cara a la crisi i
generar ocupació al municipi- haurà
arribat a la plena ocupació.
En aquest polígon ja hi ha en
funcionament, des de l’any 2010, el
centre logístic de la multinacional de la
distribució Aldi Supermercats, que va
inver tir-hi 58 milions d’euros. La firma
alemanya ocupa un altre solar de 97.000
metres quadrats i els seus responsables
ja van anunciar que preveuen arribar a
contractar fins a 200 persones quan les

instal·lacions arribin al ple rendiment.
Màximes facilitats
L’arribada d’aquestes dues empreses
és resultat de la cooperació entre el
sector públic i el privat. “L’Ajuntament
ha posat totes les facilitats perquè
tant Aldi Supermercats com AutoGrues Sant Jordi s’instal·lin en el nostre
municipi, descar tant, fins i tot, altres

L’equip de govern ja
planifica l’ampliació
d’aquesta zona industrial
amb una segona fase
per oferir més sòl a grans
empreses i continuar
creant llocs de treball

emplaçaments”, explica l’alcalde, Xavier
Boquete. D’aquesta manera, “s’han
pogut fer realitat projectes que generen
riquesa en el territori i que creen
nous llocs de treball per pal·liar una
elevada taxa d’atur que no ens podem
permetre”, afegeix.
La implantació d’Aldi va ser fruit de
les gestions que van dur a terme
l’anterior i l’actual equip de govern
de Masquefa, amb el supor t d’Invest
Catalònia (ACC1Ó), un organisme de
la Generalitat especialitzat en l’atracció
d’inversió empresarial a Catalunya.
El
desembarcament
d’Auto-Grues
Sant Jordi és resultat de l’acord entre
l’Ajuntament, la mateixa empresa, i
la societat propietària de la finca del
polígon.
Boquete
també
destaca
que
“l’Ajuntament ha treballat perquè les
operacions cristal·litzessin amb celeritat”.
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JORDI CARRETERO I SESÉ

Administrador d’Auto-Grues Sant Jordi

“Volem ser el referent del sector, i obrir-nos a nous mercats”
El desembarcament d’Auto-Grues Sant Jordi a Masquefa
serà el resultat d’una inversió d’aproximadament 8 milions
d’euros, amb la qual l’empresa pretén consolidar-se “com un
referent a Catalunya en el sector del reciclatge de vehicles
fora d’ús, disposant d’unes noves instal·lacions modèliques
i situades en un polígon industrial qualificat per a aquesta
activitat”, explica Jordi Carretero, l’administrador.
En l’elecció de Masquefa hi han intervingut diversos
factors de pes. D’entrada, “la bona predisposició tant de
l’Ajuntament com de la iniciativa privada, que ens han
donat l’oportunitat d’instal·lar-nos aquí, i els ho agraïm”,
El centre logístic d’Aldi Supermercats va
ser una realitat en només 1 any i mig.
I en el cas d’Auto-Grues Sant Jordi el
conveni entre el Consistori, l’empresa
i la societat propietària de la finca per
fer possible l’arribada d’aquesta nova
activitat empresarial es va aprovar pel
Ple de l’Ajuntament tot just fa un any, el
desembre de 2013, per unanimitat de
tots els grups municipals.
L’Ajuntament també vetlla perquè els
veïns empadronats a Masquefa, i inscrits
a la borsa de treball municipal, tinguin
prioritat per accedir als llocs de treball,
i organitza cursos específics per formar
els perfils professionals que demanden
aquestes dues empreses.
Segona fase: 125.000 m2 més
de sòl industrial net
La privilegiada situació del polígon del
Clot del Xarel·lo–situat al llindar de
Sant Llorenç d’Hortons, a només 35
quilòmetres de Barcelona, i a peu de

diu Carretero. També “l’agilitat i la rapidesa” en els tràmits,
el fet de poder disposar “d’un espai de grans dimensions
per desenvolupar l’activitat en condicions òptimes”, i “el
competitiu preu del sòl”, més avantatjós que els d’altres
territoris. Un altre element clau és la gran opor tunitat que
suposarà disposar, en el futur, d’una infraestructura com
el Quart Cinturó, “que ens permetrà una logística molt
més operativa, i poder-nos obrir a nous mercats”. A més
d’estalviar-se el peatge de l’autopista, el Quar t Cinturó “ens
situarà al rovell de l’ou, ja que ens donarà connexió via
Barcelona, Tarragona, Lleida i Manresa”.

futures infraestructures com el Quar t
Cinturó i el desdoblament de la B-224,
així com les seves extraordinàries
dimensions –que són especialment
atractives per a la instal·lació d’empreses
capdavanteres que requereixen de grans
superfícies industrials- han facilitat poder
arribar a la seva plena ocupació.
Ara, l’equip de govern ja planifica una
segona fase del polígon amb 25 hectàrees
brutes més, que vindran a ser 12,5
hectàrees més (és a dir, 125.000 metres
quadrats) de sòl net industrial a disposició
de noves empreses que necessitin grans
superfícies. Tal i com ja s’ha fet en aquesta
primera fase, la intenció de l’Ajuntament
no és desenvolupar tot el polígon de cop,
sinó anar-lo fent a mesura que s’arribi a
acords amb empreses interessades. “No
es tracta de fer un polígon i després anar
a buscar empreses, sinó de fer un vestit
a mida de les empreses interessades i
anar desenvolupant el polígon d’acord
amb les seves necessitats específiques,

per poder garantir, així, la seva
ocupació”, afirma l’alcalde. La mateixa
Aldi Supermercats preveu augmentar
la seva xarxa de botigues, i per tant,
l’activitat a les instal·lacions de Masquefa.
A aquest interès s’hi suma el d’altres
impor tants empreses del sector de la
logística, l’automòbil, la moda, la químicafarmacèutica o les comunicacions.
A més, l’Ajuntament i la Generalitat estan
fent pinya per reclamar al govern de
l’Estat un calendari per a la construcció
del Quart Cinturó, una infraestructura
que és clau per concretar la implantació
de noves empreses en aquest territori.
Masquefa reclama especialment el
tram del Quar t Cinturó que uniria la
població amb Abrera, on hi ha l’accés a
l’A-2 i l’AP7. Es tracta d’un tram de 7
quilòmetres, pressupostat en uns 35
milions d’euros, que reduiria de 25 a 4
minuts l’accés actual amb aquestes dues
vies de comunicació, que ara s’ha de fer
per una carretera secundària.
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S’obren les inscripcions a un nou curs de Formació
Ocupacional d’anglès d’atenció al públic
L’Ajuntament de Masquefa ha aconseguit poder impar tir
un altre curs gratuït de Formació Ocupacional del Servei
d’Ocupació de Catalunya, subvencionat pel mateix SOC
i el Fons Social Europeu. En concret es tracta d’un curs
d’anglès d’atenció al públic adreçat preferentment a
persones en situació d’atur, que podran, així, potenciar el
seu currículum i incrementar les opcions de trobar feina.
De 220 hores lectives, la superació d’aquest curs d’anglès
d’atenció al públic permetrà als alumnes obtenir un diploma
d’assistència i aprofitament reconegut per la Generalitat.
La persona par ticipant adquirirà competències concretes
d’atenció al públic en llengua anglesa.
Per optar a aquesta formació cal trobar-se a l’atur, estar
inscrit al SOC com a demandant d’ocupació, i tenir un nivell

Un parc exclusiu per a gossos
Masquefa va estrenar el 16 de novembre la zona d’esbarjo i
passeig exclusiva per a gossos que l’Ajuntament ha condicionat
al Turó del Met. Nombrosos veïns, que por taven en total 105
gossos, van assistir a l’ober tura d’aquest nou espai públic,
un solar tancat on els animals poden moure’s amb total
lliber tat, corrent i jugant deslligats, sota la supervisió dels seus
propietaris. També s’hi ha instal·lat un circuit d’agility per fer
activitat superant diversos obstacles com tanques o túnels, a
més de dispensadors de bosses, papereres, taules de pícnic,
bancs per al repòs i una font.
Els assistents no es van perdre detall de l’exhibició d’agility
que va protagonitzar l’Escola Canina Font-Galí, amb gossos
que por ten un mes practicant. Després van entrar al parc amb
les seves mascotes per començar a familiaritzar-se amb l’espai.
També van ser obsequiats amb una pilota per als gossos i una
pala per a recollir els excrements, gentilesa de Bestial.
Amb l’entrada en funcionament d’aquest parc, l’Ajuntament
“vol millorar el civisme a Masquefa i contribuir a la plena
responsabilitat de les persones propietàries de gossos per
evitar qualsevol conflicte de convivència”, tal i com va recordar
l’alcalde. Xavier Boquete va fer una crida als propietaris perquè
compleixin, tots, l’obligatorietat de retirar els excrements
dels gossos de la via pública, “fent que Masquefa sigui una vila
cada dia més neta, agradable i acollidora”. La gran majoria de
propietaris –en el cens hi ha inscrits més de 800 gossos- fan
ja aquests deures, però l’Ajuntament insta a la col·laboració
de tothom per evitar que una minoria continuï sense fer-los.
Coincidint amb l’ober tura del parc, l’Ajuntament ha tornat a
posar en marxa la campanya sensibilitzadora ‘A casa ho fas? Al
carrer tampoc!”.

acadèmic mínim de Graduat Escolar, a més d’experiència
acreditable en el sector administratiu com a secretari/ària
o telefonista/recepcionista. En el cas dels menors de 24
anys, és impor tant estar inscrit al Programa de Garantia
Juvenil.
El curs es farà a la Sala d’Actes de la Biblioteca i començarà
el 30 de desembre, de 10 del matí a 12 del migdia, amb la
presentació i la primera classe. Les sessions es reprendran
després de festes, el 8 de gener, i s’allargaran fins al dia 24
d’abril. L’horari de les classes es de dilluns a divendres, de
10 del matí a 1 del migdia.
Totes les persones interessades ja poden fer les
preinscripcions al Centre Tecnològic Comunitari (avinguda
Catalunya, 60) per entrar en el procés de selecció d’alumnes.
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L’equip de govern rebaixa l’IBI
També congela tota la resta d’impostos i taxes per al 2015
Per tal de reduir la càrrega impositiva als veïns en aquests
moments de dificultats econòmiques, l’equip de govern
de CiU ha rebaixat, per a l’any 2015, l’Impost sobre
Béns Immobles (IBI), la principal font de recaptació dels
Ajuntaments, i ha congelat també tota la resta d’impostos
i taxes municipals. El govern municipal ha rebaixat en un
11% el tipus de l’IBI per compensar la pujada d’un 10% dels
valors cadastrals que està aplicant el Ministeri d’Hisenda del
govern estatal. Amb aquesta fórmula, el rebut de l’IBI que
pagaran els masquefins tindrà una reducció efectiva de l’1%,
i se situarà en imports similars als de dos anys enrere, el
2013.
Una altra novetat destacada en les ordenances fiscals és
l’ampliació, fins al 15%, de les bonificacions en la taxa de
recollida d’escombraries per als usuaris de la deixalleria.
Les persones que durant el 2015 utilitzin la deixalleria
entre 6 i 11 vegades l’any podran gaudir d’una reducció
del 10% en el rebut de les escombraries de l’any següent,

mentre que els qui en facin més de 12 usos es beneficiaran
d’una reducció del 15%. A més, i com ja ve succeint des
del 2013, les persones sense recursos que perdin el seu
habitatge per la incapacitat de poder-lo pagar –ja sigui per
execució hipotecària o perquè facin la dació en pagamentno hauran de pagar a l’Ajuntament l’impost municipal sobre
l’increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana.
Les ordenances també congelen l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica i manté les bonificacions: els propietaris
de vehicles elèctrics tenen una bonificació del 75% de la
quota, mentre que en el cas dels vehicles amb una antiguitat
de més de 25 anys i els vehicles històrics la bonificació és
del 100%.
Les ordenances es van aprovar en el Ple del 23 d’octubre
amb els 8 vots a favor de Convergència i Unió, les 4
abstencions de Progrés Municipal (PSC-APM), Partit
Popular, Esquerra i el regidor David Minoves, i l’únic vot en
contra de Força Masquefa.

L’Ajuntament ha pogut donar feina a 20 persones en atur el darrer any
Des de desembre de 2013 l’Ajuntament ha pogut donar
feina temporalment a 20 persones de Masquefa que es
trobaven a l’atur mitjançant plans d’ocupació subvencionats
pel SOC de la Generalitat i altres plans finançats amb
apor tacions de la Diputació i recursos propis del Consistori.
Divuit d’aquestes persones s’han incorporat a la Brigada, i
s’han contractat dos agents cívics.
Les darreres tres contractacions es van fer el 27 de
novembre, quan 3 masquefins a l’atur es van   incorporar
a la Brigada amb un pla d’ocupació subvencionat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquestes tres persones,

El ‘Sí-Sí’ també va guanyar a
Masquefa el 9N
Fins a 2.503 masquefins van votar el 9N en el procés de
participació sobre el futur polític de Catalunya, en una jornada
que va transcórrer amb total normalitat i en què es va imposar,
per àmplia majoria, l’opció del ‘Sí-Sí’ amb 1.884 vots (el 75,26%). Ja
abans d’obrir portes, a les 9 del matí, es van registrar cues al local
de participació que es va habilitar a l’institut, on es van instal·lar
8 meses. Al conjunt de Catalunya, i segons les dades definitives, la
participació final va ser de 2.344.828 persones, amb percentatges
del 80’91% de ‘Sí-Sí’, 10,02% de ‘Sí-No’, i 4’49% de ‘No’.
Resultats a Masquefa
Sí-Sí: 1.884
Sí-No: 282
Sí-Blanc: 33

No: 156
Blanc: 14
Altres: 134

contractades pel Consell Comarcal, fan tasques d’operari i
disposen d’un contracte de sis mesos, a jornada compler ta.
Amb aquestes polítiques actives d’ocupació, l’Ajuntament
vol continuar fomentant la contractació de persones que
estan sense feina i contribuir, així, a pal·liar la problemàtica
de l’atur. El pla de l’Ajuntament per plantar cara a la
crisi inclou altres accions com l’augment dels cursos per
a les persones en atur, els emprenedors, les empreses
i els comerços, la rebaixa que es va aplicar en les taxes
d’obertura de nous negocis o la potenciació dels serveis
d’orientació laboral i de creació i consolidació d’empreses.

MASQUEFA

NOTÍCIES
Com la Biblioteca et pot
donar un cop de mà a l’hora
de cercar feina
Una de les funcions de la biblioteca
pública és donar resposta a les necessitats
informatives dels ciutadans, i també a les
persones en els seus processos formatius
i d’aprenentatge. Per això, la Biblioteca
Municipal de Masquefa s’ha proposat
posar a l’abast dels masquefins diversos
recursos per a accedir al món laboral i
professional. El resultat ha estat la millora
del seu Centre d’interès sobre món
laboral i empresa.
La creació de racons temàtics específics
respon a la necessitat de satisfer l’usuari
en la seva recerca informativa, i pretén
donar visibilitat a documents que,
d’altra manera, estarien dispersos entre
altres blocs temàtics ordenats segons la
classificació normativa que s’utilitza a les biblioteques. Per
tant, té com a objectiu reunir varis documents en un sol
espai ben senyalitzat i de fàcil accés.

batega

A més de l’accés a la biblioteca virtual i al seu centre
d’interès en matèria laboral (http://bibliotecavirtual.diba.cat/
mon-laboral), la biblioteca disposa d’una prestatgeria amb
tota una sèrie de documents útils, interessants i actuals,
relacionats amb aquesta temàtica. Actualment, la recerca de
feina no només consisteix a redactar un currículum i passar
entrevistes de treball; per això a la Biblioteca hem actualitzat
el fons de llibres d’aquesta temàtica i els hem
agrupat en els àmbits següents:

•

• Autoconeixement: llibres de psicologia i
autoajuda per millorar l’autoestima i conèixer-nos
millor.
• Prepara’t per treballar: amb un recull
de llibres sobre test psicotècnics, interessos
professionals i motivació.
• Mercat de treball: oposicions, formació i
orientació laboral i legislació específica.
• Cerca de feina: amb un ampli recull de
llibres relacionats amb el procés de selecció de
feina, els canals per a la recerca de feina, com
redactar el currículum, passar una entrevista de
selecció i l’ús de les xarxes socials per a la cerca
d’un lloc de treball.
• Emprenedoria: tot el procés de creació
d’una empresa i cultura emprenedora: networking.
Empresa: llibres vinculats amb l’empresa i la seva gestió:
màrqueting, recursos humans, relacions públiques i publicitat,
comptabilitat...

El CAP ensenya a fer reanimació cardíaca als professors
El CAP de Masquefa ha organitzat, les darreres setmanes, diverses
xerrades sobre reanimació i cardiologia per als professors de les
escoles del municipi. Han anat a càrrec d’Esteve López, diplomat
d’infermeria, qui els ha proporcionat nocions bàsiques sobre com
avaluar una persona inconscient, com obrir la via aèria i valorar la
respiració, com trucar correctament als serveis sanitaris, com realitzar
un massatge cardíac i les respiracions de suport, i com tractar
l’ennuegament. Les sessions han inclòs demostracions pràctiques
amb maniquins. La cardiopatia isquèmica suposa el 60% de les morts
sobtades a Europa, per la qual cosa és vital la realització de respiracions
de suport abans de l’arribada del servei d’emergències.
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ACTUALITAT

Fil a l’agulla a la piscina coberta
L’Ajuntament ha iniciat els tràmits per
construir la piscina cober ta i resoldre, així,
una assignatura pendent que el municipi
arrossega de fa temps: disposar d’un
equipament que doni servei tant a l’estiu
com a l’hivern, evitant que els masquefins
hagin de marxar a altres municipis. En
el Ple del novembre el Consistori ja va
aprovar encarregar a l’empresa municipal
Masquefa Impulsa que gestioni la

contractació de la redacció del projecte
i l’adjudicació de les obres, a més de
traspassar-li els recursos necessaris.
L’objectiu és acabar construint, en
diferents fases, un complex espor tiu amb
una piscina d’adults, una altra piscina per
a infants, i una zona d’spa, a l’antic camp
de futbol. La previsió és que la primera
fase, la piscina en format d’estiu, estigui
enllestida al juny. Després, en una segona

fase, es farà el cobriment de la instal·lació.
El govern municipal aborda aquesta
inversió perquè vol donar compliment
a una necessitat dels vilatans que és
històrica. I ho fa ara, atès que ha pogut
portar l’Ajuntament a una situació
d’estabilitat i solvència econòmica, i que
ha aconseguit també el compromís de
disposar d’ajuts d’altres institucions com
la Diputació.

MASQUEFA

ACTUALITAT

AFINADA ESTRENA
DE L’AULA DE MÚSICA
La nova Aula de Música que l’Ajuntament ha posat en marxa a
l’emblemàtica Torre dels Tenas, de la mà de l’Alzinar, ja és una realitat

L’equipament, que suposa un important salt
qualitatiu en els ensenyaments musicals, va
entrar en funcionament el 24 de novembre,
dos dies després que, coincidint amb
la diada de Santa Cecília, patrona de la
música, obrís les seves portes a tothom qui
la va voler visitar. L’estrena va reunir veïns
de totes les edats, els quals van recórrer,
dividits en grups, les diferents estances
d’un edifici històric que fins fa poc acollia
el Casal d’Avis i que el Consistori ha
remodelat per adaptar-lo a aquesta nova
activitat. L’equipament disposa de 7 aules de

música, 1 aula de majors dimensions per a
audicions i concerts –totes insonoritzadesi 1 despatx.
Un dels atractius de la visita va ser el piano
que presideix una de les aules, cedit per
la família de l’estimada Leònie Mirapeix,
qui fou la primera mestra de català que
va tenir Masquefa des de La República i
també professora de música i impulsora de
la coral infantil Petits Cantaires. L’aula -on
s’imparteixen estudis de llenguatge musicalha estat batejada amb el seu nom a mode
d’homenatge. També la resta d’espais reben
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el nom d’altres destacades figures del món
musical: Sam Butera (saxo), Tete Montoliu
(piano), Montgomeri/Brown (baix/guitarra),
Tico Torres (bateria), Pau Casals (flauta/
clarinet), Eduard Toldrà (llenguatge musical)
i Irineu Segarra (llenguatge musical).
Els visitants –alguns dels quals descobrien
aquest servei per primera vegada- van
poder veure en acció alguns dels professors
de l’Aula Musical l’Alzinar. Aquesta entitat,
que des de fa quatre anys venia oferint
estudis musicals, aporta al projecte un equip
de professionals amb llarga experiència,
i també en gestiona l’activitat. Per la
seva banda, a més de reformar l’edifici,
actuació pressupostada en 35.000 euros i
finançada amb part d’una subvenció de la
Diputació, l’Ajuntament també ha concedit
a l’Alzinar una subvenció de 42.403
euros com a contribució al pagament de
les despeses de funcionament de l’Aula
de Música corresponents a aquest curs
2014-2015 i ha adquirit nous instruments,
material de música i mobiliari per valor
d’aproximadament 28.000 euros.
Tot plegat, amb l’objectiu de “garantir uns
ensenyaments musicals de qualitat, en unes
instal·lacions idònies, i amb els recursos
necessaris, a tot el poble de Masquefa”, tal i
com va manifestar l’alcalde, en la inauguració.
Xavier Boquete, que va elogiar la tasca que
l’Aula Musical de l’Alzinar ja ve fent des de
fa quatre anys, va emmarcar aquesta nova
aposta en els “esforços de l’Ajuntament per
poder atendre tots els nivells educatius”, i va
posar com a exemple “la recent consecució
dels estudis de batxillerat”.
Elena Fàbregas, de l’Alzinar, va recordar els
orígens de l’Aula Musical, “quan fa quatre
anys, tres músics i socis, el Marc, el Carles i
el Dani, van presentar el projecte a l’entitat
i, malgrat totes les dificultats, s’ha tirat
endavant”. Va dir que “avui és un gran dia,
perquè aquella aposta de futur es fa realitat”
i va agrair a l’Ajuntament que “hagi apostat
també per la formació musical”. També el
director de l’Aula de Música, Eugeni Muriel,
va agrair els esforços de l’Ajuntament i
l’entitat per fer possible aquest equipament,
que servirà “per cohesionar el poble”.

Una festa plena de música
La música i la cultura van ser les grans
protagonistes de la festa d’estrena de
l’Aula. Abans que l’edifici obrís les portes,
els tabalers de la Colla de Diables Pixafocs
i Gagaspurnes i la Colla de Geganters i

Grallers van protagonitzar una cercavila des
de La Fàbrica Rogelio Rojo fins davant de
la Torre dels Tenas, on van actuar. A més, la
plaça va acollir l’actuació de la Coral l’Alzinar
i els concerts del Combo Sun Runners,

del Centre d’Ensenyaments Musicals Can
Maristany dels Hostalets de Pierola, i del
Combo de l’Aula Musical l’Alzinar. La
jornada es va tancar amb un concert vocal
a càrrec de Velvet Candles i un refrigeri.
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ACTUALITAT

Passatge Bastoners

Carrer Escoles

L’obligada remodelació de la plaça ja té disseny, escollit per votació popular.
El procés de participació vinculant convocat per l’Ajuntament
per decidir entre tots com ha de ser la necessària remodelació
de la Plaça Josep Maria Vila ha arribat al punt culminant amb
l’elecció del disseny de la reforma. En una reunió al Casal d’Avis
tots els participants van poder escollir entre els dos dissenys
que havia elaborat, per encàrrec de l’Ajuntament, l’exper t en
medi ambient i paisatgisme José Luís Fabra.
Els dos dibuixos recollien tant les propostes que els masquefins
van presentar durant el procés, com les apor tacions que
veïns, entitats i col·lectius van fer en un taller posterior. Els
par ticipants es van decantar molt majoritàriament per l’opció
2 (la imatge de dalt), que va obtenir 32 vots. L’opció 1 va ser
votada per 8 persones. La remodelació de la plaça és obligada

pel mal estat d’un col·lector que la travessa de banda a banda,
el qual pateix fuites d’aigua que afecten fins i tot el soterrani
de l’edifici de l’Alzinar.
Davant de la necessitat d’aixecar la plaça per substituir aquest
col·lector, l’equip de govern va convocar el procés par ticipatiu
perquè els masquefins tinguessin veu i vot per decidir com s’ha
de fer la remodelació. L’actuació també eliminarà les barreres
arquitectòniques que dificulten l’accessibilitat i millorarà la
seguretat en els accessos a l’andana del tren, mantenint el
simbolisme de la plaça.
A par tir del disseny escollit, l’Ajuntament elaborarà el projecte
de remodelació i l’exposarà al públic. La previsió és que la
reforma de la plaça estigui enllestida per la Festa de Sant Isidre.

NOTÍCIES
Comencen les obres
al carrer Pujades

L’actuació solucionarà una històrica
assignatura pendent
Ja han començat els treballs previs de les obres
d’urbanització del carrer Pujades, una actuació que
resoldrà una autèntica assignatura pendent i completarà
les millores que l’equip de govern ha dut a terme els
darrers anys per posar al dia el sector nord. Per evitar
molèsties als vianants i conductors durant aquestes
festes, el gruix dels treballs en aquest vial -una de les
artèries principals- començaran el 7 de gener. L’actuació
també contempla la millora dels carrers Ametllers, Sol,
Alzinar i Can Mata.
El carrer Pujades experimentarà una transformació
total. Ara els problemes d’aparcament que presenta,
amb cotxes aparcats a totes dues bandes, dificulten la
circulació dels conductors quan es creuen dos vehicles
en sentit contrari, a més de complicar el pas dels vianants.
Amb la urbanització, s’aprofitarà tota l’amplada del carrer
fins al mur del Carrilet per ampliar la calçada  i, en alguns
trams, la vorera. A més es reordenaran els aparcaments,
s’hi crearan noves places, i s’hi plantarà vegetació. El
paviment es farà de nou, i tindrà una vorera contínua
per donar prioritat als vianants en les interseccions amb
els altres vials. En els carrers Ametllers i Sol s’ampliarà la
vorera i s’hi reordenarà el trànsit per fer-los de sentit únic.
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, perquè els vianants
tinguin preferència. Al carrer Can Mata es farà un fressat
de l’aglomerat i una nova capa d’asfaltatge.
Amb un pressupost de 398.377,82 euros, les obres es
financen amb subvencions de la Diputació i la Generalitat,
i apor tacions de l’Ajuntament.

El govern municipal ha aconseguit un
ajut de 227.962 euros de la Diputació
per finançar gran part de l’obra
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S’asfaltarà l’entrada del Maset
Després d’haver asfaltat l’accés de Masquefa al Maset aquest
2014, l’Ajuntament asfaltarà a principi de l’any que ve l’accés a
la urbanització des de Can Cairot, per tal de garantir la correcta
circulació dels cotxes i la seguretat de conductors i vianants.
A més, el Consistori està acabant el procés de reparcel·lació
del Maset, pas previ a les obres d’urbanització. El procés
s’ha allargat degut a la complexitat que presenten aquestes
urbanitzacions fetes els anys 60. Una vegada finalitzat el pla
de reparcel·lació, el govern municipal promourà una consulta
perquè els propietaris puguin decidir el millor moment per
iniciar les obres d’urbanització. Paral·lelament, la Brigada ha
intensificat els treballs de manteniment i reparació dels carrers
per mantenir-los en les millors condicions.

Un passeig per a vianants unirà
el centre urbà i Can Parellada

Aquet gener s’iniciaran els treballs, al marge dret de la carretera
B-224z, per fer un itinerari de vianants que unirà el centre urbà de
Masquefa amb la urbanització de Can Parellada. Aquest enllaç anirà
des de la rotonda on els carrers Serralet i Joan Miró conflueixen
amb la carretera, fins a Can Parellada i el polígon de La Pedrosa,
on empalmarà amb l’itinerari de vianants que ja existeix entre
el polígon i La Beguda Alta. Així, es garantirà la seguretat dels
veïns de Can Parellada que actualment transiten pel marge de la
carretera per arribar als comerços i les activitats del centre urbà, i
es promourà la mobilitat a peu.
Aquest nou tram de camí de vianants tindrà una longitud de 760
metres, i en un punt on no és possible el reblert de terres, s’hi farà
una passera de fusta. També s’hi instal·larà la xarxa de recollida
d’aigües pluvials, les senyalitzacions, les proteccions necessàries i
enllumenat públic. Una vegada completat, es podrà anar a peu des
de La Beguda fins al centre urbà de Masquefa. L’actuació, que ja ha
sortit a concurs, té un pressupost de 316.323,56 euros.

Més millores als carrers de
Can Parellada
Continuen els arranjaments de la via pública a Can Parellada.
L’Ajuntament està asfaltant l’entrada a la urbanització i hi
està instal·lant tres passos elevats per reduir la velocitat dels
vehicles. També s’està fent una capa d’asfaltatge en part del
carrer Pi, tot el carrer Progrés, i el tram del carrer Lluís Millet
comprès entre els carrers Progrés i Tècnica. Aquests treballs
són resultat d’una inversió de 43.000 euros.
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EMOTIU HOMENATGE ALS DOCENTS
AMB MÉS DE 25 ANYS DE CARRERA

Els docents amb més de 25 anys de trajectòria al municipi, i els diferents directors que han tingut els centres
educatius de Masquefa i La Beguda, en una foto de família a l’escenari de la Polivalent

Més d’un centenar de persones van assistir al càlid homenatge que
l’Ajuntament va retre a tots els docents que fa 25 anys o més que
exerceixen a Masquefa i La Beguda. Es va fer el 27 de novembre,
coincidint amb el Dia del Mestre, antigament molt celebrat per la
comunitat educativa.
L’alcalde, Xavier Boquete, i la regidora d’Educació, Brigit Blàzquez,
van lliurar-los una placa commemorativa. Es van homenatjar 9
docents amb més de 25 anys de carrera: els directors Carme Matas
i Puig, M. Àngels Soteras i Serra, Salvador Panareda i Clopés, i Mercè
García i Salazar, i els mestres Ester Soteras i Serra, Montse Girona i
Almuni, Maite Sánchez Gómez, Josep Lluís Gorrochategui Alcalde i
Montse Roca i Subiels.
També es va reconèixer la tasca
de tots els directors dels centres
educatius. En el cas de les llars
d’infants, Maria Teresa Gros i
Comellas, Maria Jesús Casadevall
i Puertas, Gemma Pertegaz
i Folch, i Montse Caparrós i
Duran. Pel que fa a les escoles,
Diego Bonillo Rodríguez, Antoni
Llopart i Matas, Francisco Vilches
Fernández, Montserrat Canals i
Verdú,Teresa Alcántara i Sabatés,
Antònia Gimeno i Bonells
i Rosa Recio Muñiz, i a títol
pòstum, també quatre directors
malauradament desapareguts:
Jaume Casanovas i Crivillers,
Antoni Pozo Llongueras, Joan
Isart i Ribas, i Manolita de Blas
Cantín. I, pel que fa a l’institut, els
directors Toni Merí i Requena, i
Ruth Montserrat i Fornies.
A més, van rebre mencions especials els regidors d’Educació del
municipi d’ençà de la recuperació de la democràcia (Jordi González
i Garrote, Joan Mas i Parellada, Juanito Llamas Rabanal, Carmelo

Colau i Riobello, Dolores Espartero Calvo, Àngel Matas i López,
Lluís Colau i Asencio, Xavier Boquete i Saiz, Judit Bonet i Torres,
Marga Zambrano Sánchez, Àngels Font i Méndez i Brigit Blàzquez i
Guàrdia), el professorat jubilat (Ceferino Carbó i Lomba, Enriqueta
López Peña, i Carmina Ventayols i Jorba) i el conserge Juan José
Ibáñez Bretones, jubilat el 2008.
L’alcalde va lloar la feina que el personal docent “feu dia a dia, durant
la qual heu vist créixer i aprendre molts infants i joves, donant-los
eines perquè adquireixin els aprenentatges i també perquè es
formin com a persones”.Va recordar que aquesta tasca “no és gens
fàcil” i que “cal que sigui una professió vocacional”, i va afegir que
“és fonamental que mestres,
professors i altres professionals,
famílies
i
administracions,
treballem tots a una, perquè
ens hi juguem molt: el futur dels
nostres infants i joves”.
L’homenatge va fer aflorar
els records i les emocions
als assistents que omplien la
Polivalent. Hi van contribuir
l’exposició amb fotografies
històriques i material escolar
antic que rebia els visitants al
vestíbul, l’audiovisual sobre la
història dels centres educatius
que es va projectar, i el concert
de Marc Ferrer i Albert Tomàs,
de l’Aula Musical l’Alzinar.
L’Ajuntament agraeix l’assistència
de totes les persones que van
ser a l’homenatge, i també de
tots aquells qui han aportat
material per a l’exposició i l’audiovisual. Aquest material es podrà
veure al web www.masquefa.cat. A més, la revista Masquefa Batega
enceta aquest número (vegeu pàgines 14, 15 i 16) un recull sobre la
història de les escoles que es publicarà en diversos capítols.
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L’ENSENYAMENT A MASQUEFA I LA BEGUDA
Història dels darrers 40 anys (I)
La revista ‘Masquefa Batega’ estrena un recull d’ar ticles sobre la història de l’ensenyament
a Masquefa i La Beguda Alta. Aquest primer capítol fa referència als centres d’atenció a la
petita infància, les llars d’infants.

Les nostres llars d’infants
L’any 1975 l’Ajuntament de Masquefa va
obrir, a la Torre dels Tenas, a la Plaça de
l’Estació, una llar d’infants pública per a
nens i nenes, amb l’educadora Maria Teresa
Gros al capdavant. Aquest servei va estar
en funcionament durant aproximadament
tretze anys, de l’abril de 1975 al juny de
1988. Hi anaven uns 25 infants a partir de
2 anys, ja que aleshores no es disposava de
recursos suficients per atendre els nens i
nenes que encara portaven bolquers. La
llar d’infants obria matí i tarda per ajudar
pares i mares a conciliar la vida familiar i
laboral i per contribuir a l’aprenentatge,
desenvolupament i socialització dels més
petits.
També des del 19 d’abril de 1982 hi havia
a Masquefa una llar d’infants privada,
anomenada La Baldufa. Aquesta llar la van
obrir les germanes Àngels i Ester Soteras.
Estava situada al carrer Virolai, número 19,
i disposava de dues aules, una de petits

i una de més grans, per donar servei al
voltant de 35 infants amb edats compreses
entre 1 i 4 anys. Al principi de la dècada
dels 90, l’entrada en funcionament del curs
de P3 a l’escola va provocar la davallada
del nombre d’infants que anaven a la llar.
Posteriorment, el ‘boom’ demogràfic que
va viure el municipi, a partir de 1998, va
fer que la llar d’infants La Baldufa quedés
petita i l’Ajuntament es plantegés crear una
escola bressol municipal, la qual acabaria
entrant en funcionament l’any 2003.
Mentre es feia el projecte d’aquest
centre, i es duien a terme les obres,
l’Ajuntament i La Baldufa van signar un
conveni de col·laboració per poder
atendre la demanda d’infants de 0 a 3
anys habilitant un segon edifici al carrer
Montserrat. Aquest segon espai va obrir
portes l’octubre de l’any 2000, amb dues
aules, les quals se sumaven a les altres dues
aules del primer edifici del carrer Virolai.

El curs següent, 2001-2002, i a causa de
l’increment de la demanda, es va obrir
una tercera aula en l’edifici del carrer
Montserrat. Entre les cinc aules s’acollia
una setantena d’infants.
Finalment, el 22 de febrer de 2003, es
fa realitat un somni molt esperat: s’inicia
l’activitat al nou edifici municipal situat al
carrer Rogelio Rojo, número 30, amb la
direcció també de l’Àngels Soteras. El nom
de l’escola, La Baldufa, es va escollir en el
concurs públic convocat per l’Ajuntament
durant el curs 2003-2004. Es tracta d’un
modern i funcional edifici, dissenyat
específicament per donar resposta a les
necessitats educatives de la petita infància,
i dotat de l’equipament adequat per
afavorir la tasca de l’equip de mestres i
l’aprenentatge i desenvolupament dels
nens i nenes. És un edifici de planta baixa
amb forma d’L, amb 6 aules -per donar
cobertura a 82 infants- en una de les
ales, i amb la zona de serveis -despatx
de direcció, sala de mestres, cuina, sala

Primera llar d’infants a Masquefa (Casa Maternal), a la Torre dels Tenas, l’any 1979. Foto cedida per Teresa Gros i Comellas.
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polivalent, vestuaris, magatzem...- en l’altra
ala. Un gran vestíbul polivalent uneix les
dues ales.
El constant creixement demogràfic que
experimenta Masquefa en aquells anys fa
necessari, el curs 2005-2006, reconvertir
un espai polivalent de l’edifici en una
setena aula, creant, així, 20 places més. El
curs següent s’ha de remodelar part del
vestíbul, el despatx i la sala de mestres per
poder condicionar-hi la vuitena aula, amb
unes altres 20 places més, 122 en total.
A més, l’increment de població infantil,
sumada a la voluntat de l’Ajuntament de
diversificar serveis adreçats a la petita
infància i també a les seves famílies, fa
que es creï el servei d’Espai de Joc infantil.
Inicialment, durant els cursos 2003-2004 i
2004-2005, ocupa una aula de la mateixa
Escola Bressol Municipal La Baldufa. A
partir del curs 2004-2005 s’habilita una
aula al Passatge Montserrat, número 1, que
s’acaba ampliant a dues aules a partir del
curs següent i fins al 2009-2010 per poder
atendre fins a 33 infants.
L’Ajuntament consolida la seva aposta per
la petita infància amb la posada en marxa,
el curs 2008-2009, d’una llar d’infants
municipal a La Beguda Alta, complint, així,
una antiga reivindicació d’aquest nucli.
La Beguda Alta, històricament, disposava
d’una llar d’infants privada, la qual va obrir,
a casa seva, Maria Jesús Casadevall entre
els anys 1979 i 1983, i 1985 i 1987. Estava

situada al carrer Major, número 47.
La nova llar d’infants de La Beguda es va fer
en l’edifici que havia acollit l’escola Francesc
Mata i Sanghés i va mantenir el mateix
nom, el del propietari que havia cedit
gratuïtament els terrenys a l’Ajuntament.
La rehabilitació permet disposar d’un espai
adequat a la petita infància, amb una única
planta, i amb dues aules amb dormitoris,
una zona d’aigua compartida, despatx de
direcció, cuina office, magatzem i pati. La
seva capacitat és de 30 places.
De nou l’augment de la demanda provoca
que, dos cursos després (2010-2011), la
Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i
Sanghés s’hagi d’ampliar amb la construcció
d’un edifici adjacent amb dues noves aules
que amplien la capacitat fins a 61 places.
Amb l’ampliació també es milloren i
s’amplien els espais complementaris: la
sala de mestres, un gran vestíbul que fa
les funcions d’espai polivalent, vestuaris,
magatzem, un nou pati i una terrassa.
Des de la seva obertura, el curs 20082009, la llar d’infants de La Beguda ha
estat dirigida per Àngels Soteras, i des del
curs 2009-2010 fins al curs 2013-2014, la
direcció de La Baldufa de Masquefa ha estat
a càrrec de Gemma Pertegaz. L’actual curs
ha agafat el relleu en la direcció d’aquest
centre de Masquefa Montserrat Caparrós.
D’altra banda, i per tal de donar suport a
les famílies en la criança i l’educació dels
fills i filles de   0 a 3 anys, l’Ajuntament

també ha ofert el servei d’Espai Familiar
–destinat als pares i mares- en diversos
emplaçaments al llarg d’aquests darrers
anys.
Tot i no tractar-se d’una etapa educativa
obligatòria, l’Ajuntament ha apostat, de
manera prioritària, per oferir un servei
públic d’atenció a la petita infància i a les
famílies, fins i tot mantenint obertes totes
dues llars d’infants –que comparteixen
un mateix projecte educatiu-, en aquests
temps de dificultats econòmiques i
marcats, a més, per una gran davallada de
la natalitat.
Aquesta etapa de la vida (de 0 a 3
anys) és especialment important perquè
s’adquireixen aprenentatges i experiències
que són claus per al desenvolupament
futur. Les llars d’infants són el primer
espai de socialització dels nens i nenes
-més enllà de la família-, afavoreixen el
seu desenvolupament motriu, estimulen
l’aprenentatge del llenguatge i la capacitat
d’expressar emocions, i contribueixen
a l’adquisició dels hàbits d’autonomia
bàsics. També donen suport a les famílies,
en la criança i educació dels seus fills, i
contribueixen a la conciliació de la vida
familiar i laboral.
Fonts: entrevistes a Maria Jesús Casadevall,
Maria Teresa Gros i Àngels Soteras / Fons
documentals de la regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Masquefa

Primera llar d’infants a La Beguda Alta, l’any 1981. Foto cedida per Maria Jesús Casadevall.
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LA SENYORETA LEÒNIE

(Santander, 30/11/1919 – Masquefa, 20/06/1997)
Leònie Mirapeix i Mirapeix va ser la
primera mestra de llengua catalana que
va tenir l’escola de Masquefa en arribar la
democràcia, i una formidable impulsora
de la música i el cant coral entre els nens
de la nostra vila. Els seus pares eren cosins
germans. Ell, Ramir Mirapeix Puig, era fill
d’un doctor enginyer industrial establer t
a Santander ; ella, Maria Mirapeix Herand,
filla d’un farmacèutic de Ripoll que s’havia
casat amb la pubilla d’un ric industrial
francès que havia arribat a Catalunya
el 1885, originari de la vila de Claret,
al depar tament d’Hérauld, a França. Els
seus avis eren, doncs, germans, i sembla
ser que l’afició familiar a la música s’inicià
amb ells.
El pare de la senyoreta Leònie també era
enginyer industrial i treballava a Ardazgo
(Santander) com a gerent en una empresa
d’esmalts . Els estius el jove visitava Ripoll
i la família, i així va ser com el 1918 es va
casar amb la seva cosina Maria Mirapeix.
Traslladats a Santander, el matrimoni va
tenir tres fills, Leònie, Núria i Francisco,
entre el 1919 i el 1924, sent Leònie la
més gran. Ella recordaria sempre la seva
primera infància a Cantàbria com l’època
daurada de la seva vida, fins que el seu
pare va caure malalt i va haver de ser
internat. En morir, el 1935, la família va
retornar a Ripoll a casa de l’avi.
Acabada la guerra civil la família es va
traslladar a Barcelona, on Leònie va
iniciar uns estudis de farmàcia. El segon
any de carrera va canviar a magisteri,
però, tot i cursar-lo, no va aconseguir
el títol de mestra perquè no va aprovar
l’assignatura de Labors, en aquella època
tant important. L’any 1950 va entrar a
treballar en una empresa de productes
farmacèutics mercès l’experiència que
havia aconseguit ajudant el seu avi a
Ripoll, fins que aquest va passar avall el
1946. Així va ser com va conèixer el que
seria el seu home, l’Enric Pujol Rovira
(1912 – 1986), que treballava en el
depar tament administratiu. Es van casar
el 1957 i no van tenir fills.
Cap a finals dels anys 1960 la Leònie
es va prejubilar per motius de salut
causats per la continuada manipulació
dels productes químics amb què havia
treballat. Un metge a Barcelona li va

recomanar de marxar de ciutat i d’anar a
viure en  la franja geogràfica dels darreres
de Montserrat, la zona de Mar torell a
Capellades, perquè el clima era bo. El
matrimoni es va instal·lar al nostre poble,
a la darrera casa del carrer Concepció, i
de seguida es va integrar i va fer amics
donat el seu caràcter ober t.
El primer contacte amb l’escola de
Masquefa va ser per fer una substitució,
el 1975, de la mestra de pàrvuls a l’època,
la senyora Teresa Gros. Va ser la mateixa

Teresa qui li ho va proposar, sent llogada
per hores per l’Ajuntament. El 20 de
novembre de 1975 va tornar a substituir
una altra mestra, la Mª Dolors Batet, a la
Torre d’Isidre Tenas, amb nens de 2, 3 i 4
anys, i fins al gener de l’any següent.
Amb la mor t del dictador i la necessitat
d’introduir, a la curta o a la llarga, l’estudi
de la llengua catalana a les escoles, des de
l’Ajuntament se la va animar a obtenir el
títol de mestre de català en els exàmens
que l’any a sobre es farien a Barcelona.
Un cop superats, la Leònie va esdevenir,
el setembre de 1977, la primera mestra
de català que tenia Masquefa des de la
República. En aquells anys els alumnes
estaven repar tits per cursos i en diferents
locals de la vila, cosa que obligava la vella
mestra a anar amunt i avall per impartir
les classes. Els seus companys de llavors
la recorden com una dona que, tot i
ser gran i tocada de salut, estava plena
d’entusiasme per la labor docent, fins al

punt de representar el més clar exemple
de l’entrega i dedicació a l’ensenyament.
Finalment el 1981 va obtenir plaça
definitiva de funcionària, que va ocupar
fins a la seva jubilació el 1984.
Paral·lelament a la seva labor docent, i no
menys impor tant, el 1978 va engegar a
Masquefa la coral infantil Petits Cantaires,
amb tota la quitxalla del poble, fent el
seu primer concert el Nadal d’aquell
mateix any. Va tenir sempre un tracte
molt proper amb els seus alumnes i
se’ls va estimar amb devoció. La Societat
l’Alzinar va esdevenir la seva segona casa.
Els nens aprenien flauta, solfeig i fins i
tot nocions de piano. La coral va arribar
a un total de 41 veus i va organitzar
a Masquefa la XV trobada de petits
caramellaires. Volia fer tan partícips els
nens del seu projecte, que l’himne que
s’havia de cantar en aquella ocasió fou
composat íntegre i democràticament
pels petits cantaires.
La coral va ser un projecte meravellós
al front del qual va estar gairebé fins al
final de la seva vida. El dia 1 de maig de
1995 Leònie Mirapeix i Mirapeix va ser
nomenada filla adoptiva de Masquefa per
la seva estimació i dedicació a la labor
docent al nostre poble. Va morir el 20
de juny de 1997, i aquell mateix any la
vila li va dedicar un nou carrer en una
de les zones escolars de Masquefa. Fou
enterrada en el cementiri municipal, al
nínxol 380, on ja reposava el seu estimat
marit Enric Pujol.
Leònie Mirapeix va deixar una empremta
que mai no es podrà esborrar dels cors
de tots aquells que la van tractar i que van
tenir la sor t de conèixer l’extraordinària
dona que va ser.
Juli Molano i Royo
Bibliografia: Metges i farmacèutics catalanistes
1888-1906, JMª Calbet i Daniel Camarasa,
Cossetània, 2001; El Ripollès –setmanari- núm
84. Núm. 1/12/1981; Cent Cinquanta Anys de
Colònies Industrials, Sureda, Joan, num. 233,
2005; La Industria de Explosivos en España,
González José Mª, 2004; Les anciens élèves a
l’École Centrale 1832-1888, en línia.
Fonts orals: Moltes gràcies pel testimoni de
Teresa Gros, Mª Dolors Batet, Rosa Mª i
Amèlia Mirapeix i Lucas.
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‘TASTET D’OFICIS’: DE MASQUEFA AL MÓN
L’Ajuntament i l’institut exposen aquest programa de diversificació curricular com a exemple
de pràctica d’èxit en el Congrés Internacional de Ciutats Educadores

L’Ajuntament i l’institut van
donar a conèixer el programa
‘Tastet d’oficis’ al darrer
Congrés Internacional de
Ciutats Educadores que es va
celebrar el 13 de novembre
al Palau de Congressos de
Barcelona. Masquefa hi va ser
convidada per mostrar aquesta
iniciativa com a exemple de
bona pràctica municipal en
l’àmbit de la inclusió social. Va
participar-hi al costat de municipis d’arreu del món, els quals van
mostrar diverses experiències de ciutats inclusives, creatives i
participatives.
En representació de Masquefa hi van assistir Ruth Montserrat
(directora de l’institut), Tanit Soliva (tutora de la Unitat de Suport
a l’Educació Especial USEE) de l’institut, Noèlia Gual (educadora
de la USEE), Núria Esquivel (cap dels serveis de l’EAP a l’Anoia),
Diana Sanfeliu (l’EAP de Masquefa), i la Maria Francès i l’Alba
Gonzàlez, dues alumnes de 4t d’ESO de l’institut que el curs
passat van iniciar el projecte ‘Tastet d’Oficis’ i que aquest curs

el continuen. També hi van
ser l’alcalde, Xavier Boquete,
i la tècnica d’Educació de
l’Ajuntament, Carme Alias.
‘Tastet d’oficis’ vol oferir més
oportunitats als alumnes amb
necessitats educatives especials.
Aquesta iniciativa permet als
estudiants que hi participen
combinar
l’aprenentatge
acadèmic que reben a l’aula,
amb l’experiència de treballar
unes hores a la setmana en empreses i centres col·laboradors.
Així tenen un primer contacte amb el món laboral i s’aproximen a
diverses realitats professionals, fet que contribueix a la seva plena
integració. En aquesta edició hi participen una vintena d’empreses
i centres col·laboradors.   ‘Tastet d’oficis’ és un projecte de
comunitat, que no seria possible sense la col·laboració d’aquestes
empreses i centres. Per això, els impulsors fan una crida perquè
més empreses s’hi sumin per tal de seguir desenvolupament el
projecte. Poden trucar al 93 772 50 30 (regidoria d’Educació) o
escriure a educaciomasquefa@masquefa.net.

El projecte permet a alumnes amb
necessitats educatives especials
combinar l’aprenentatge acadèmic amb
l’experiència de treballar unes hores
en empreses i centres col·laboradors,
afavorint, així, la seva inserció laboral i la
plena integració social
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Sant Eloi: paraigües i molta cultura
Tot i que l’amenaça de pluja havia obligat a ajornar els actes de la
Festa de Sant Eloi previstos a l’aire lliure per al 29 i 30 de novembre,
els xàfecs no van deslluir les activitats a cobert que es van poder
mantenir. Els masquefins van posar bona cara al mal temps i van
participar de la programació que es va salvar de les inclemències
meteorològiques, formada tota per actes culturals.
Una d’aquestes activitats va ser, dissabte, el veredicte del segon
Concurs de fotografia Vila de Masquefa, promogut per la regidoria
de Cultura. La convocatòria va aconseguir molta més participació
que en la primera edició. Hi van concursar 25 aficionats , que van
presentar 64 treballs. El jurat, integrat per la pintora Dolors Esteve,
el fotògraf Jordi Gonzàlez i el divulgador musical Jordi Tomàs, va tenir
l’elecció molt complicada, a causa de la gran qualitat de les fotografies.
Tots 64 treballs es
podran veure a la
Biblioteca durant les
festes de Nadal i fins
al 7 de gener.
Una altra de les
propostes culturals
va ser la doble
representació
de
l’obra de teatre
‘Dones’,
dissabte
a la nit i diumenge
a la tarda. Més de
450 persones van
veure-la a la Sala
Polivalent. Es tracta
d’una obra divertida,
i molt treballada,
protagonitzada pel
grup local Teatrerus,
Associació
de
Teatre de Masquefa.
Proposa un còmic
tomb per la vida de cinc dones, amb diferents estils de vida, que en
situacions diferents s’atreveixen a dir sempre allò que pensen . Les
actrius Anna Maria Tort, Marta Duran, Mercè Reyes, Laia Pascual i
Olga Latorre, dirigides per Maria Coll, van fer passar una molt bona
estona al públic, que també va gaudir dels balls de Gemma Martí
i Fernando Orihuela, i d’un divertit audiovisual de Mireia Francès.
En el marc de la Festa de Sant Eloi, també va tenir lloc el concert
de jazz tradicional de Moby Dixie, diumenge, a la Polivalent. La
formació va reunir 150 persones amb els seus ritmes al més
pur estil dixieland i un repertori ple de temes encomanadissos, a
l’estil de les bandes de New Orleans. El concert va tancar el cicle
‘Masquefa sona bé’. L’Ajuntament ja treballa per organitzar-ne una
nova edició el 2015.
La resta d’activitats, el 7 i 8 de març
Les activitats de la Festa de Sant Eloi que es van haver d’ajornar
es faran els dies 7 i 8 de març: el Mercat de Sant Eloi -amb els
comerços locals i la fira d’artesans-, la mostra d’oficis antics, diverses
activitats d’animació i les portes obertes al Centre d’interpretació
sobre la història de La Fàbrica Rogelio Rojo.

Guanyadors del Concurs de
Fotografia Vila de Masquefa
El primer premi, dotat amb 200 euros, va
ser per a Grant George Buffett, amb la foto
titulada ‘Masquefa i Montserrat’. Arnau Mata
Aguilar, amb la fotografia ‘Posta de sol’, va
aconseguir el segon premi, de 100 euros. I
Francesc Caballero Arias, amb ‘Aire i terra’, es
va endur el tercer premi (50 euros).

1r premi. ‘Masquefa i Montserrat’. Grant George Buffett
(200 euros)

2n premi. ‘Posta de sol’. Arnau Mata Aguilar
(100 euros)

3r premi. ‘Aire i terra’. Francesc Caballero Arias
(50 euros).
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Masquefa té sang
El 14 de novembre, fins a 134 donants van tornar a demostrar
que ‘Masquefa té sang!’. La pluja no va desanimar els masquefins,
que van tornar a donar una lliçó de generositat en la campanya
organitzada per l’Ajuntament, el Banc de Sang i Teixits i
l’Associació de Donants de l’Anoia, amb el suport d’entitats,
empreses, comerços i voluntaris. Fins a 151 persones van anar a
la Sala Polivalent per fer la seva donació, però finalment van ser
134 els qui van poder donar sang.Tenint en compte que de cada
donació s’obtenen tres components sanguinis amb aplicacions
pròpies, les donacions permetran ajudar 402 persones.
De tots els participants, 15 donaven sang per primer cop. Un
d’ells era el jove Xavi Sagués, de 19 anys. Es va decidir a donar
sang perquè “és un gest solidari que fa que un mateix se senti
millor i, a més, pots ajudar a molta gent que ho necessita”. En
paraules del Xavi, “donar sang engega una cadena de favors:
ajudes gent que ho necessita, i aquesta gent, com que sent
agraïda, també se sent més solidària i ajuda altres persones en
altres qüestions que necessiten”.
Durant la jornada van passar per la Polivalent els alumnes
de cicles superiors de les escoles. Tot i no poder donar sang
per la seva edat, la visita va permetre sensibilitzar-los sobre la
necessitat de convertir la donació de sang en un hàbit i animarlos a donar-ne quan facin els 18 anys.També es va lliurar el premi
del concurs d’eslògans i dibuixos dels alumnes de 5è i 6è de les
escoles El Turó, Font del Roure, Masquefa II i Vinyes Verdes. La
guanyadora va ser la Petra, una alumna de l’Escola Vinyes Verdes
de La Beguda. A més, molts dels donants també van participar a
la recollida d’aliments i joguines de Protecció Civil.
Els organitzadors agraeixen la generositat de totes les persones
que van anar a donar sang, així com també la col·laboració
de les empreses, els comerços, els voluntaris i el personal de
l’Ajuntament. Diverses entitats van fer activitats per animar
la participació. Hi va haver una exhibició de Dansa Urbana
Associació Juvenil, una xocolatada popular gentilesa del Bar
Restaurant Ramon, el Grup de Voluntaris de Masquefa, el Punt

La jornada solidària de recapta de sang
registra fins a 134 donacions
Taronja i Condis, i una jornada de portes obertes del Masquefa
Tennis Taula Club. També es van sortejar entre els donants
ampolles de bodegues i cellers locals (Can Bonastre Wine
Resort, Joan Raventós Rosell i Castell d’Age). Tots els donants
van tenir, a més, un refrigeri gentilesa de Carnisseria-xarcuteria
Marvi, Carnisseria-xarcuteria Casanovas Tobella, Autoservei
Canals-Estanc La Beguda Alta, Pa Mora Forners des de 1884,
Fruiteria Servifruit, Grup de Lectores, Grup de Puntaires i
Associació de Dones de Masquefa. Els organitzadors també
volen agrair la feina de diverses voluntàries, que van elaborar
plats, tastets i entrepans.

Els masquefins surten al carrer a
jugar per reivindicar el Dret al Lleure
Masquefa es va tornar a sumar a la commemoració del Dia
Universal dels Drets de l’Infant. La convocatòria va aconseguir
una bona afluència d’infants i familiars. L’Ajuntament i el Centre
d’Esplai Giravolt van organitzar conjuntament aquesta jornada
sensibilitzadora i lúdica, que aquest any reivindicava el ‘Dret al
joc i el lleure’.
Amb el lema ‘Sur t al carrer a jugar’, durant tota la tarda del
dissabte 22 de novembre es van organitzar jocs i tallers a l’aire
lliure. Els infants, acompanyats dels monitors i les seves famílies,
van passar una bona estona al carrer Crehueta, jugant en jocs
tradicionals i de carrer com les xarranques, un tres en ratlla al
terra, baldufes, el paracaigudes o un espai de dibuix i pintura.
També s’hi va poder veure una doble exposició sobre els Drets
de l’Infant, una per als adults i una altra per als nens. Entre joc i
joc, els nens de diferents grups de l’esplai van llegir el manifest.

Tampoc no hi va faltar un berenar, gràcies a les voluntàries del
Club Patinatge Ar tístic, que van preparar el pa amb xocolata.

NOTÍCIES
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La gent gran s’activa
L’Ajuntament impulsa un programa
d’activitats per a aquest col·lectiu
La regidoria de la Gent Gran, amb la col·laboració del Casal
d’Avis, ha posat en marxa un programa d’activitats adreçat i
dissenyat específicament per a les persones de la tercera edat.
L’objectiu és oferir-los, durant tot l’any, noves propostes que
donin resposta a les seves necessitats lúdiques i formatives, i a la
vegada contribuir a dinamitzar el Casal.
Aquest mes de desembre ja s’hi han fet les dues primeres
xerrades: ‘Alimentar-nos bé quan som grans”, a càrrec de
la nutricionista i dietista Núria Duran, i ‘Gent Gran i pobresa:
quina pot ser la millor gestió dels recursos per optimitzar-ne els
resultats’, organitzada pel Consell de la Gent Gran de l’Anoia. A
més, el Casal ha estat també l’escenari d’un taller d’estimulació
cognitiva de Lu2 Experts en joc de taula, en què els assistents
han après a millorar les seves habilitats d’una manera divertida.
D’altra banda, fins al 11 de gener s’hi pot veure encara l’exposició
‘Voluntariat sènior a l’Anoia’, també del Consell de la Gent Gran.

Mostra diferents projectes d’entitats que són possibles perquè
compten amb gent gran que hi fa de voluntaris. I el dilluns 22
de desembre hi tindrà lloc una xerrada sobre subministraments
bàsics de la llar, com ara l’aigua, la llum, el gas i el telèfon. Es farà
a les 5 de la tarda i l’impartirà l’arquitecte Laia Visa, qui explicarà,
entre altres, consells per a estalviar energia i reduir les factures.
Després del parèntesi de les festes de Nadal, les activitats es
tornaran a reprendre al gener.

El Gran Recapte recull 10.000 quilos d’aliments a Masquefa
Els masquefins mai no fallen quan es tracta de solidaritat.
El 28 i 29 de novembre ho van tornar a demostrar. La seva
generositat va fer possible aconseguir fins a 10.000 quilos
d’aliments de primera necessitat per al Gran Recapte que
el Banc d’Aliments va fer a tot Catalunya. Durant tots dos
dies es van habilitar a Masquefa tres punts de recollida: als
dos supermercats Condis i al Mercadona. El Gran Recapte a
Masquefa va ser també possible gràcies a l’altruisme dels 28
voluntaris –membres de l’Associació del Grup de Voluntaris
i també veïns a títol par ticular- que, malgrat la intensa pluja,
van ser a les por tes d’aquests tres establiments per informar
els vilatans. Els aliments recollits s’han donat a l’Associació del
Grup de Voluntaris perquè els distribueixi entre les famílies amb
majors necessitats que els són derivades pels Serveis Socials
de l’Ajuntament. Els organitzadors agraeixen la humanitat de
totes les persones que van par ticipar en la campanya comprant
aliments, així com la tasca de tots els voluntaris.

Campanya solidària
de Protecció Civil
Els voluntaris de Protecció Civil han dut a terme,
aquestes darreres setmanes, la seva cinquena
campanya de recollida de joguines, la tercera
en què també ha recollit aliments. En total s’han
aconseguit més de 150 joguines, que contribuiran
a que, aquestes festes, cap infant no es quedi
sense regal. Els aliments s’han donat a l’Associació
del Grup de Voluntaris perquè els distribueixi
entre els vilatans amb menys recursos.
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Nou premi per a la ballarina Ruth Casanovas
La ballarina masquefina Ruth Casanovas
ha guanyat un altre primer premi en la
categoria de Tribal Fusió, aquest cop al
concurs nacional de dansa oriental Yala
Muni 2014, que va tenir lloc a Barcelona
l’11 d’octubre. Casanovas va aconseguir
el primer lloc gràcies a l’emotiva
actuació que ja li va donar la victòria al
concurs estatal Maktub, al maig.
Creada per la mateixa Ruth, que
també és psicòloga, la coreografia
no pot deslligar-se d’aquest altre
vessant. Es tracta d’una peça “molt
diferent i original”, explica. “Ballo amb
una màscara que vol representar els
contrastos de la vida, la dualitat de les

persones; mostrar com de difícil és
alliberar-se de les cuirasses i les pedres
que por tem a la motxilla per viure
lliurement”.
La ballarina també ha vist reconegut el
seu esforç i talent en altres festivals. Els
anys 2012 i 2013 ja va fer pòdium en el
Tribal Fest LX, un festival internacional
de dansa del ventre que se celebra a
Lisboa. Els últims guardons li han ober t
por tes. Ha estat convidada a León com
a professora i ballarina al TribalLeon
Fest i par ticiparà en una convocatòria
per fer de professora i ballar en la
companyia de dansa internacional al
TribalAr t Festival 2015.

La Beguda, fidel a la Festa de la Vellesa
Els begudencs es van tornar a abocar, el
12 d’octubre passat, amb la Festa de la
Vellesa, una tradició que es remunta fins
a 64 anys enrere. La celebració, que vol
ser un homenatge i un reconeixement a
la gent gran, així com un agraïment a la
seva tasca, va comptar aquest any amb
la par ticipació de 24 avis i àvies, que van
estar acompanyats dels veïns.
Els actes van començar amb el tradicional
ofici de missa. Els avis i àvies van arribar
a l’església de la mà d’un acompanyant
que, tal i com dicten els cànons, duia
un ram de flors. Després de la missa,
va tenir lloc una cercavila. Els geganters
i grallers de La Beguda van encarregar-

se d’amenitzar el recorregut fins a
l’Envelat, on es va fer una exhibició de
‘country’ a càrrec de l’escola de ball
Mar ta Zapatero, la qual va donar pas a
un vermut popular. Tampoc no hi va faltar
un dinar de germanor. L’Homenatge a
la Vellesa va acabar amb un concert de
cançó catalana protagonitzat pels Tres
Tenors.
La Beguda, doncs, és manté fidel a
aquesta emotiva iniciativa organitzada
pel Patronat de la Vellesa, amb la
col·laboració de la Societat Recreativa
Unió Begudenca i Vins Bel.

L’exposició de Missatgers torna a batre rècords
L’exposició de pintura de l’Associació
Ar tística Missatgers va tornar a obtenir
un gran èxit de par ticipació en el seu
tercer any a la Capella del Roser. Al llarg
de tot el cap de setmana –del 17 al 19
d’octubre- el degoteig de visitants va
ser constant.
En aquesta ocasió la disciplina
protagonista va ser la pintura. En total,
s’hi exposaven 35 treballs fets pels
alumnes al llarg del curs. Els visitants
van poder veure obres realitzades amb
diferents tècniques, com l’aquarel·la,
l’oli, tècniques mixtes i ‘guache’, entre
altres.
La inauguració va girar entorn a la música,

amb les actuacions de dos alumnes de
l’Aula de Música de Masquefa: Alber t
Latorre (baix) i Joan Mateu (saxo), així
com de la pintora i música Asun Olivella,
de l’escola de música dels Hostalets,
que va tocar el violí.
També es va fer el lliurament de
diplomes a tots els alumnes i l’entrega
de les paletes de ceràmica als que
por ten més temps a l’associació.
El guardó d’infants va ser per Aida
Castaño Rovira; els guardons als alumnes
joves per a Irene Jiménez Romero i
Mar ta Caravaca Caparrós, i el guardó a
l’adult per a Maria Neus Vidal Castellví.

NOTÍCIES / ESPORTS

Masquefa demostra el seu bon cor i
recapta 1.460,50€ per La Marató
Els masquefins es van tornar a abocar amb
La Marató de TV3, aquest any dedicada a
les malalties del cor. En total es van recaptar
fins a 1.460,50 euros, entre les aportacions
en les guardioles instal·lades als comerços i
les donacions en les activitats organitzades
per les entitats i l’Ajuntament.
El Club Patinatge Artístic va fer portes

obertes als seus entrenaments, el Club
Masquefa Trail va donar a La Marató
la recaptació de la fila 0 en el seu acte
de presentació en societat al CTC, els
regidors i treballadors de l’Ajuntament
van disputar un campionat de futbol, i
el Club de Tir Esportiu va celebrar una
competició de fusell de caça. A més, el
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Club Bàsquet Masquefa va organitzar un
torneig, el Masquefa Slot va fer portes
obertes al seu circuit i l’Associació de Veïns
de Can Quiseró va preparar una exposició
i venda de manualitats. També hi va haver
una cantada de Llúcies i Nicolaus a La
Beguda, promoguda per l’AMPA de l’escola
Vinyes Verdes, un gran mosaic humà amb
motiu del 75è aniversari del Futbol Club
Masquefa, una passejada de la Colla de
Geganters i Grallers, una exhibició de
Dansa Urbana, i l’audició de Nadal de
l’Aula Musical l’Alzinar.

Medalla de plata per a una parella del CPA
La parella masquefina formada per Arnau
Medina i Claudia Páez –l’única parella del
Club Patinatge Artístic (CPA) Masquefa- va
aconseguir la medalla de plata en la final
de Catalunya del torneig interclub, el 15 de
novembre, a Alcober. La parella va competir,
en la categoria Iniciació C, contra els millors
de les quatre províncies catalanes, fins acabar
aconseguint la segona posició. Arnau Medina
i Claudia Páez ja havien donat la sorpresa
en aconseguir la medalla d’or en el seu
debut al campionat de parelles de patinatge
artístic disputat uns dies abans a Sant Just
Desvern i que els va permetre classificar-se

per a la gran final. La final de Catalunya va
comptar també amb una altra representant
masquefina, la patinadora Janette Armando,
que va competir en la categoria C Majors.
Tot i no aconseguir pujar al podi, la Janette
va completar una gran actuació que l’anima
a continuar lluitant per assolir nous títols.
El gran paper dels representats del Club
Patinatge Artístic Masquefa és resultat, també,
de l’excel·lent treball que fa el cos tècnic de
l’entitat, integrat per la primera entrenadora
Anna Baeza i la segona entrenadora Veronica
Tranin, qui també és, a la vegada, preparadora
de la modalitat de parelles.

Campionat del Club de Tir i les forces de seguretat
El Club de Tir Esportiu va celebrar, al
novembre, a les instal·lacions de Masquefa, un
dels seus campionats clàssics, el que cada any
enfronta membres de les forces de seguretat
i integrants de l’entitat. La competició, que
arribava a la 22a edició, va comptar amb la
participació de tres equips: el Club de Tir, la
Policia Local de Martorell i la Guàrdia Civil,
formats cadascun per 3 tiradors, 9 en total.
Els participants van competir en la modalitat
de 9 mil·límetres reduïda a mitja tirada, amb
un total de 40 trets, 30 de puntuables (15 de

precisió i 15 de tir ràpid). En l’apartat d’equips
es va imposar el Club de Tir Esportiu, amb
738 punts. La Policia Local de Martorell va
ser segona, amb 606 punts, i la Guàrdia Civil,
tercera, amb 541. En categoria individual,
el guanyador va ser Josep Miró Esteve, del
Club de Tir (260 punts), mentre que el segon
classificat va ser el seu company de club Martí
Tarrida Solé (241 punts) i el tercer l’agent
martorellenc Sergio Rosillo Serrano (240
punts). El regidor d’Esports de l’Ajuntament,
Enrique Gómez, va lliurar els premis. En

representació de la Policia Local de Masquefa
hi va ser Joan Circuns.
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Gustavo Mansilla, als Specials Olympics
El masquefí Gustavo Mansilla va tenir una
destacada actuació en els Jocs Special
Olympics que es van celebrar, del 30
d’octubre al 2 de novembre, a Barcelona
i Calella, i en què van prendre par t més
de 1.600 espor tistes d’arreu del món.
Mansilla hi va competir enrolat en les files
de l’equip de futbol sala de la Fundació
Privada Arc de Sant Mar tí, del qual n’és
el porter.
El jove futbolista va tornar a demostrar

el seu talent i un extraordinari esperit de
superació.
De fet, va ser una peça clau perquè el
conjunt de la Fundació Arc de Sant
Mar tí aconseguí quedar cinquè, en un
campionat molt disputat.
A més del futbol sala, els Jocs Specials
Olympics van incloure altres modalitats
com atletisme, hoquei, tennis, tennis
taula, gimnàstica, handbol, bàdminton,
petanca, natació, bàsquet o vela.

La Festa de la Moto, a tot gas
Més de 150 motos van protagonitzar
una
espectacular
desfilada
per
Masquefa durant la desena Festa de
la Moto, aquest octubre. ‘Motards’ de
diversos clubs, i aficionats par ticulars,
no es van perdre una convocatòria que
va tornar a ser un èxit. Organitzada
per l’Associació Motorista 4133 amb
la col·laboració de l’Ajuntament, la
festa va omplir el recinte de La Fàbrica
Rogelio Rojo, per on van passar més

de 500 persones. Una de les activitats
que va desper tar més curiositat va ser
l’exposició de motos de diversos estils.
El pati de la Rojo també va ser l’escenari
dels concer ts dels grups Panhead i Fe
Ciega, d’una barbacoa ‘biker’, i d’un
show ‘burlesque’ de ‘pinups’.
Tampoc no hi van faltar els estands de
roba ‘biker’, bijuteria i complements,
i una cercavila i tamborinada amb els
Diables de Piera.

El CPA Masquefa, abonat a la victòria
Les patinadores locals van endur-se 9
podis, de 16 possibles, en el Trofeu Vila
de Masquefa disputat el 26 d’octubre. En
la categoria Minis, Evette Serrano i Elsa
Bascompte van ser les dues primeres
classificades. En Preiniciació, Lara Suarez
va ser segona, i Alba Garcia, tercera. A
més, Maria Rodríguez va quedar primera
en el grup D d’Iniciació. Eneritz Pérez
i Aina Codina van ser plata i bronze al
grup Iniciació C Menors, mentre que
Maria Naranjo va aconseguir el segon

lloc en el grup B Menors, i Mireia Folch
va assolir la plata en Iniciació B Majors.
En aquesta cinquena edició del trofeu hi
van par ticipar 90 patinadores, entre les
masquefines i les del Pallejà, el Caldes de
Montbui, el Cerdanyola, el Sant Esteve
Sesrovires, el Santa Perpètua i el Sant
Ramon de Vilafranca. Bona part de l’èxit
de les locals recau en la gran tasca del
cos tècnic, integrat per l’Anna Baeza
(primera entrenadora), Verònica Tranin
(segona entrenadora) i les monitores

Andrea Nieto, Paula Icar t i Natàlia
Rodríguez.
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Ràdio Masquefa aporta el seu granet de sorra al Premi
Nacional de Comunicació obtingut per La Xarxa
La Generalitat ha atorgat el Premi Nacional de Comunicació,
en la categoria de Comunicació de Proximitat, a La Xarxa de
Comunicació Local i a les ràdios i televisions locals que en formen
part, entre aquestes l’emissora municipal Ràdio Masquefa (91.6
FM). El 22 d’octubre, al Museu Frederic Marès de Barcelona,
el secretari de Comunicació de la Generalitat, Josep Martí, el
president de la Diputació, Salvador Esteve, i el conseller delegat de
La Xarxa, Francesc Pena, van lliurar una reproducció del premi a
les ràdios i televisions de proximitat.
Per part de l’emissora municipal va recollir el premi el director,
Darío Muhi. Van acompanyar-lo Laura Barrera, productora del
magazín ‘L’Autobús’, Pilar Irigaray, Ana Fernández, Víctor Collado
i Dora Torres, tots ells col·laboradors d’aquest magazine, Bell
Romero, conductora del programa ‘Puño y Gas’, i Miguel Ángel,
director i conductor de ‘Bona nit, senyor Monstre’.
Ràdio Masquefa va adherir-se a la Xarxa l’any passat, i aquest curs
ha incrementat la seva participació. A més d’emetre els programes

subministrats per altres emissores adherides, la ràdio masquefina
col·labora amb el programa ‘La tarda’, aportant-hi continguts
informatius locals.

LES VOSTRES OPINIONS
La enseñanza en Cataluña

El Gobierno de Madrid ha aprobado una ley según la cual los padres
que quieran que sus hijos estudien sólo en castellano podrán ir a una
escuela privada con todo pagado, incluido transporte y comedor.Todo
eso porque dicen que en Cataluña el castellano se está perdiendo.
El ministro no dice la verdad, porque coge algunos ejemplos por el
todo, cuando dice que esa ley es para garantizar el aprendizaje del
castellano. Que la inmersión lingüística en Cataluña no discrimina
el castellano lo demuestra la práctica diaria en la calle y, según las
encuestas sobre la evaluación lingüística, Cataluña está por encima de
la media de toda España en la comprensión del castellano.
Pero vamos a la práctica sobre esa ley: ¿quién podrá ir a esas escuelas
con todo pagado? Supongamos que las muchas miles de familias que
tienen dificultades para llevar a sus hijos a los comedores lo pidan,

aunque sólo sea por la comida: ¿qué harán con ellos? ¿Dónde los
meterán? ¿O es que piensan darle ese regalo sólo a sus adeptos?
Supongamos que las familias de Masquefa y pueblos de alrededor
deciden apuntarse: ¿dónde los llevamos? ¿Pondrá el Ministro uno de
sus coches para llevarlos, o los llevarán a Pedralbes a un hotel con
pensión completa de lunes a viernes?
Ésta es una ofensa para los que queremos conservar y consolidar
nuestro idioma, y es una humillación para las muchas familias que no
pueden pagar el comedor de sus hijos.
Esta ley es una traba más de la caverna centralista del Estado contra
el desarrollo de nuestro idioma, es una ley ideológica no lingüística
hecha con toda la intención de hacer daño, de entorpecer nuestra
excelente convivencia con los dos idiomas.
17 de julio de 2014 en Masquefa - Simeón Monfort Escrig

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

suggeriments. Ens podeu fer arribar els comentaris personalment a l’Àrea de Serveis Personals (C/ Crehueta, 33) o
al correu electrònic masquefabatega@masquefa.net

BONA MUSICA I MOLTA SOLIDARITAT
EN EL CONCERT CONTRA LA SIDA
Per setè any consecutiu,
el Casal de Joves de
Masquefa va acollir, el dissabte 29 de
novembre, el concert solidari ‘Música
contra la SIDA’. Organitzat conjuntament
per la Comissió Jove U18 i la Regidoria
de Joventut de l’Ajuntament, amb motiu
del Dia Internacional de la lluita contra la
SIDA, que es commemora l’1 de desembre,
aquest concert pretén donar a conèixer
aquesta malaltia i fer costat als portadors
del virus. També difon alguns consells per
a la prevenció d’aquesta i altres malalties
de transmissió sexual, així com per a la
prevenció de les drogodependències.
Es tracta d’un concert doblement solidari,
ja que també serveix per a sumar-se
al Gran Recapte d’Aliments per a les
famílies mes necessitades de Masquefa. I
és que l’entrada al recinte del concert és
a canvi d’aportar algun aliment de primera
necessitat o bé un producte d’higiene
personal. Entre les gairebé 200 persones
que van assistir al concert, i d’altres que
van anar al Casal de Joves durant el cap
de setmana per fer valer la seva solidaritat
i suport mutu, es van poder recollir fins a
230 quilos d’aliments.
Aquest 2014, el concert ‘Música contra la

SIDA’
-que va transcórrer en un ambient cívic
i festiu- va comptar amb la participació

25N: Dia internacional contra la
violència sexista al PIDCES de l’institut
El 21 de novembre, per commemorar el
Dia internacional contra la violència sexista
(25N), el PIDCES del pati de l’Institut de
Masquefa va estar dedicat a reivindicar un
món lliure de violència. D’una banda, tots els
joves que es van acostar al PIDCES van ser
obsequiats amb una xapa commemorativa
del 25N on es podia llegir el lema ‘Estimar no
fa mal! Viu l’amor lliure de violència’. D’altra
banda, es va organitzar una exposició amb

les il·lustracions del conte ‘La Cenicienta
que no queria comer perdices’, un llibre
escrit per Nunila López i il·lustrat per
Myriam Cameros que retrata una Ventafocs
moderna. Cansada que el seu príncep no la
tracti d’igual a igual, decideix trencar amb tot
i deixar el seu príncep particular per a refer
la seva vida fora de masclismes i violència.
L’exposició va tenir molt bona acollida entre
els joves i les joves de l’institut.

dels grups Timón i Rumba, Apalankaos i Dj
White Ray. Va acollir a petits, grans, joves
i famílies, que es van apropar al Casal de
Joves per passar una nit de festa i solidaritat
ballant al ritme de la música compromesa
que tots tres grups ens van oferir fins
entrada la matinada.
El concert es va organitzar conjuntament
amb la Comissió de Joves U18, un grup de
joves que col·labora habitualment amb el
Casal, proposant, organitzant i portant a
terme propostes nascudes dels mateixos
joves, els quals, així, esdevenen creadors
de les seves pròpies activitats d’oci.
Participació en estat pur.
Des del Casal Jove se segueix donant
suport a la música en directe i als grups
novells, i apostant pel col·lectiu jove, que,
malgrat ser estigmatitzat massa sovint,
demostra dia a dia el seu civisme i la seva
solidaritat. No podem dir altra cosa que
“gràcies!”. Gràcies a tots els voluntaris que
van dedicar part del seu temps a organitzar
el concert, als que van donar un cop de
mà en el muntatge i decoració del Casal,
als grups de música per aportar el seu
granet de sorra, i sobretot, a totes aquelles
persones que van ser al Casal per mostrar
la seva solidaritat per partida doble.

LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
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Més i millors serveis a les persones
Som a punt de capbussar-nos en un nou any
que segur que tampoc no serà fàcil. Per això,
la prioritat del govern de Convergència i Unió
tornarà a ser la mateixa que tots aquests llargs
anys de crisi: fer costat a tots els masquefins, i
especialment a aquells que travessen per majors dificultats. Malgrat
aquest context global gens favorable, no hem fet, ni farem, cap
pas enrere, cap ni un, en l’atenció als vilatans. Ras i curt: no estem
disposats a renunciar a cap de tots aquests serveis que avui tenim i
que tant ens han costat de guanyar.
Però no només això. És també el moment de fer més petites
passes endavant. Són temps durs, és cert, però hem fet els deures,
i la situació d’estabilitat a la que hem portat les arques municipal
ens permet avui plantejar-nos importants inversions a Masquefa,
mentre en molts altres llocs s’imposen l’immobilisme i les retallades.
Inversions que es traduiran, totes elles, en una mateixa cosa: més i
millors serveis per a les persones.
Ja ho hem fet aquest 2014, amb l’entrada en funcionament del
reivindicat Centre d’Atenció Primària, l’obertura de l’Aula de
Música a la Torre dels Tenas, l’estrena del nou Casal d’Avis o els nous
estudis de la ràdio. I aquest 2015 continuarem en aquest mateix
camí, fent realitat el complex del nou Centre de Dia per a persones

amb dependència i els pisos amb serveis per a gent gran -a l’edifici
de l’antic cinema- i la primera fase de la piscina coberta. També
resoldrem una històrica assignatura pendent amb la urbanització
del carrer Pujades, actuació que culminarà les millores que hem fet
els darrers vuit anys per posar al dia el sector Nord de Masquefa.
I substituirem el malmès col·lector de la Plaça de l’Estació, que
pateix fuites d’aigua que afecten els soterranis d’alguns immobles,
aprofitant l’actuació per remodelar aquest emblemàtic i cèntric
espai, d’acord amb les aportacions que han fet els masquefins en
el procés de participació, per consolidar-lo com el centre neuràlgic
de Masquefa. També crearem un passeig que connectarà el centre
urbà i Can Parellada, evitant així que els veïns transitin pel marge de
la carretera per desplaçar-se als comerços i serveis, amb els perills
que això comporta.   I continuarem el pla de millores i dignificació
tant a les urbanitzacions com a La Beguda Alta, asfaltant carrers,
arranjant i mantenint els espais públics, i fent-hi nous parcs.
Tot un reguitzell d’inversions, doncs, escampades arreu del municipi,
que han de millorar la qualitat de vida de tots els masquefins, i
garantir la cohesió social, sent fidels al nostre model de poble, el de
l’equilibri territorial, el d’una sola Masquefa. I no pas el de dos pobles:
el d’abans i el d’ara.
El grup de CiU us desitja unes molt Bones Festes!
Convergència i Unió

De la foscor a la claredat... i de
la improvisació a la planificació
A Masquefa portem anys avançant
i sempre ho hem fet de manera
conjunta i col·lectiva. Allà on no han
arribat uns, els altres han posat un graó més per a que els
projectes arribin al seu final i generin beneficis per a tots els
masquefins. Sempre que s’ha actuat així Masquefa ha guanyat.
Però fa un temps que ja no és així. Fa uns anys que el sectarisme
s’ha apoderat de les institucions i la foscor i la improvisació
dominen l’acció de govern i per tant el futur de Masquefa. Ens
hem conver tit en el municipi del “posa’m”... Posa’m complex
de la gent gran aquí... que després es conver teix en un pipican;
Posa’m un complex esportiu allà... del que només hi ha bonics 3D;
Posa’m aquesta runa en aquest torrent o en aquesta esplanada...
així algú s’estalvia uns diners; Posa’m un procés de participació
per la plaça de l’Estació... que així es justifica fer el que ja tenia
previst; Posa’m una piscina aquí... que així ho ha indicat l’oracle
vir tual... I així podríem continuar posant exemples de decisions
fosques i improvisades. És a dir, el govern de Masquefa posa per
davant dels veïns els seus interessos par ticulars.
Tenim l’obligació de plantejar-nos una Masquefa millor. Una
Masquefa on la governança estigui a l’alçada dels veïns i les
seves necessitats reals. És moment de principis. Ens heu sentit
parlar i escriure vàries vegades sobre la governança ober ta
(par ticipació, col·laboració i transparència). Estem convençuts
que seguint aquest camí podem tornar a generar la confiança

necessària entre veïns i administració per mirar al futur de
manera conjunta.
Ens cal mirar endavant i deixar enrere aquestes formes de fer
desfasades i personalistes. La transparència i la planificació no
són conceptes abstractes, al contrari, són fàcilment aplicables.
Què proposem?
Transparència i planificació:
• Compartir la informació i el coneixement que genera el govern
i l’administració. Aquesta ha de ser pública i oberta, ja que la seva
transmissió és positiva per a tots.
• Pla d’Acció de Govern (PAM) públic, sostenible i coherent. L’acció
de govern i la presa de decisions ha de ser pública i planificada. En
un govern local no cal amagar res.
• Control del govern per part de la ciutadania a partir de la rendició
de comptes i amb polítiques avaluables.
• Rigor i prudència en la previsió d’ingressos i aplicació de mesures
d’eficiència, innovació. Coherència amb la realitat econòmica.
• Prioritzar activitats, programes i serveis i garantir la cobertura de
les necessitats bàsiques. Bàsic per consolidar la cohesió social.
• Planificació de les inversions per promoure la reactivació
econòmica.
#HiHaAlternativa!
Gaudiu de les festes de Nadal i compartiu la vostra alegria amb tothom.
Que cap casa es quedi sense un bocí!
Bones Festes!
Progrés Municipal (PSC - APM)

Ya ha pasado el 9N, la ciudad ha sido
empapelada con carteles pidiendo el voto. Los
carteles, pegados por todas partes, deben ser
Catalunya
quitados por el Ayuntamiento, a costa de todos
los habitantes de la ciudad.
Nos preguntamos ¿qué hubiera pasado si los carteles fueran del PP
pidiendo el NO?
¿Si ponemos la ‘estelada’ en una farola, o si ponemos una bandera de

España?
Si pongo el burro en mi coche, no pasa nada, si pongo un toro, me
patean o rayan mi coche.
¿Es esta la democracia que queremos para nuestro País?; la voluntad de
las minorías así como la voluntad de las mayorías, no se imponen por la
fuerza. “Las ideas no se matan”.
Dejamos esto para que cada uno lo piense, haga examen de conciencia;
las leyes se pueden cambiar pero las leyes se deben cumplir, lo contrario
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La revista ‘Masquefa Batega’ no es fa responsable ni necessàriament comparteix les opinions
expressades en aquesta secció pels diferents grups municipals de l’Ajuntament

es anarquía.
Los que somos creyentes le pedimos al Niño Dios que nos traiga a
todos prosperidad, salud y alegría, pero sobre todo ‘seny’.
Felices Fiestas.
Partit Popular

Masquefa, a 25/11/2014
Queridos y sufridos masquefinos que
no estáis chupando de las subvenciones
del Ayuntamiento; ayer se aprobaron los
presupuestos generales del 2015 por un
total de 12.843.113,44€, un 4,17% más que
el año 2014, mentira pues el presupuesto
del 2014 quedará por encima de los 13 millones de €.
Este presupuesto no podrá hacer frente a más de 100 familias,
el resto no sé si se llegará a pagar los servicios de agua, luz y
gas.
Por lo que tenemos que dividir los 12.843.113,44 por los que
puedan pagar, ósea unas 1.000 familias a 12.843,11€, creo
modestamente que será imposible y el Ayuntamiento seguirá
endeudándose y en vez de pagar 1.748.962,04€ de préstamos
pasaríamos a pagar 2 millones o más, siendo actualmente
insostenible.
El señor alcalde y su equipo de gobierno tienen unas 8 o 10
empresas alrededor del Ayuntamiento y casi 50 asociaciones
que su gasto inútil supera con creces los 3 millones de euros,
claro que estos dirigentes creen que les da votos y así pueden
ganar las próximas elecciones, que ojalá las ganen de nuevo
para que puedan ahogarse en sus propios excrementos.

Este equipo de gobierno que tenemos desgraciadamente
en Masquefa viven como reyes y no se dan cuenta de las
necesidades que están pasando muchísimas familias y como
tienen que sacar dinero de donde sea se han metido en las
compañías de servicios y si teníamos que pagar 15€ de agua
a la compañía nos ponen 45€ de impuestos y en vez de pagar
15€ tenemos que pagar 60€ y así por todos los contadores de
la vivienda.
Después tenemos las basuras que teniendo las ventajas del
ver tedero con descuentos y dinero en metálico anualmente
de 230.000,00€. ¡Teniendo un servicio diez veces superior el
recibo no sobrepasaría los 20€ y estamos pagando más de
64€!.
Claro que de esta manera el que trabaja en la recogida de
basura ganaría un sueldo digno y podría hacer las cosas bien, no
que pagando más de 3 veces más, con tantísimos enchufados
estamos en la situación de mucho coste y mal servicio.
Ojalá toque la lotería en el pueblo de Masquefa y podamos
pasar las Navidades como Dios quiere. Felices Fiestas y que
Dios nos ayude el año próximo.

Ja tenim l’any enllestit, un 2014 políticament i
socialment molt intens. Un any on hem viscut
una Diada per a recordar durant molt de
temps; hem demostrat que, com a societat,
estem preparats per decidir el nostre futur i
a més som capaços de fer-ho amb civisme. Hem de mantenir el
mateix tremp democràtic i la fermesa i la determinació que ens
han portat fins aquest punt. Moltes gràcies a tots els masquefins i
masquefines que han fet possible que l’anhel del nostre país pugui
travessar fronteres.
Ara, el 2015 no dibuixa un perfil tranquil, un any on seguirem
lluitant pels nostres ideals, i a més ens trobarem davant d’unes
eleccions municipals, la causa principal d’un seguit de canvis que
experimentarà la nostra vila per poder aconseguir mobilitzar els
vots de tots nosaltres.
Un any on la partida d’inversions en els pressupostos de l’Ajuntament
suposa un 29% (3.747.903€) dels pressupostos. Estem a favor que
Masquefa, sigui un poble amb totes les comoditats i serveis, que per
suposat tots ens mereixem, però ja sabem com es farà tot això, oi?
Doncs amb més deute!! Es preveu tancar el 2015 amb nous préstecs
que afegirem als que actualment tenim.
És per aquesta raó que ERC va votar en contra d’uns pressupostos
sense cap realisme. Els objectius són quadrar ingressos amb depeses,

per un valor de 12.843.113€. No ens enganyem, perquè comptem
amb ingressos, que probablement, seguirem sense tenir? O creuen
que finalment, després d’intentar-ho durant tres anys consecutius,
aquest 2015 sí que aconseguiran vendre definitivament els terrenys
de Can Valls?
Deixin enrere les postures propagandístiques i vetllin per gestionar
bé el municipi, que els diners són de tots, i les medalles, no serveixen
en cap cas per pagar deute.
Facin aquesta reflexió: podrien estar vostès endeutats a casa seva en
un 67%, que és com deixaran l’Ajuntament de Masquefa l’any 2015;
i seguir vivint i dormint tranquils?
Doncs tractin Masquefa com si de casa seva es tractés.
El grup d’Esquerra felicita a tots els masquefins i les masquefines les
festes de Nadal i us desitja una bona entrada d’any.
Salut i República.

Força Masquefa
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NOM: Associació Esportiva Masquefa Trail
ANY DE CREACIÓ: 12 de setembre de 2014
SOCIS: 65 CATEGORIA: Esports
ACTIVITAT: Masquefa Trail és una plataforma oberta a
tothom qui vulgui compartir la passió per l’esport en totes les
seves modalitats de muntanya, especialment caminar (trecking)
i córrer (trail running)
adreça: C/ Rogelio Rojo, 32 tel: 629 20 75 20 (Manuel)
web: www.masquefatrail.com facebook: Masquefa Trail
e-mail: masquefatrail@gmail.com

Masquefa Trail:
“somniem petjades, correm junts”

“Què fas encara quiet? Camina, corre, gaudeix, aprèn, comparteix, esforça’t ... viu Masquefa Trail”. Aquest
crit d’ànim es troba en la pàgina web d’aquesta entitat acabada de sortir del forn. I la veritat és que, més
eficaç, no podia ser. Masquefa Trail es va constituir tot just el 12 de setembre i avui compta ja amb més d’una
seixantena de socis. No hi ha setmana en què algú no els demani de sumar-s’hi. Aquesta extraordinària
acollida ha sorprès fins i tot els seus impulsors: “no ens esperàvem créixer tant, i tan ràpid”, explica Manuel
Gallego, secretari de l’entitat.
Masquefa Trail va néixer de l’amistat d’un grup de masquefins amants i practicants, des de fa molts anys,
de l’esport de lleure, en diferents modalitats, però amb una passió comuna: el trail running, córrer per la
muntanya. Ja des del primer moment es va constituir com una plataforma oberta a tothom, amb l’objectiu
de poder aglutinar la resta d’esportistes que, de manera individual, surten a caminar i a córrer a Masquefa,
i compartir experiències. “No només volem oferir, també volem rebre idees i propostes”, diu el Manuel.
L’objectiu principal d’aquesta entitat sense ànim de lucre és “fomentar la pràctica de l’esport de lleure
a Masquefa, i especialment el trail running en totes les seves modalitats i distàncies, i també el trecking,
les caminades per la muntanya”, explica un altre dels impulsors i avui president del club, Sergio Zamora.
L’entitat es proposa fer entrenaments conjunts cada setmana adaptats a tots els nivells -té socis de diferents
edats: des dels 5 als gairebé 60 anys, tant homes com dones-, fomentar la participació en curses populars
de muntanya, i organitzar una caminada mensual per Masquefa i el seu entorn, per donar a conèixer el
municipi. “També oferim als socis orientació sobre tot el que envolta aquest esport: mètodes d’entrenament,
nutrició, medicina esportiva... i una pàgina web amb fòrums per compartir dubtes i opinions”, afegeix el
Sergio. Formar part del club proporciona, a més, avantatges com accedir a preus més econòmics a l’hora
d’inscriure’s a caminades i curses.
De moment, integrants de Masquefa Trail ja han participat en la Cursa Popular del Pont de Vilomara, la
Cursa de la Dona de Barcelona o la Cursa Solidària de Castelldefels contra la malària, entre altres. El 12
de desembre passat aquesta nova entitat masquefina es va presentar en societat en un acte al CTC. Fidel
a l’esperit de tot esportista, el club vol continuar superant-se. Per això anima més gent a integrar-s’hi: “si fas
esport, et trobes molt millor físicament i anímicament”, diuen. Un avís per a navegants: “això enganxa, i molt!”.

‘Amb un creixement meteòric, Masquefa Trail és una
plataforma oberta a tots els esportistes que surten a córrer i
caminar, i als qui vulguin descobrir un esport que enganxa”

