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El pressupost del 2012 prioritza
Educació, Benestar Social i Ocupació

‘Masquefa Batega’ es reinventa i
iniciarà al gener una nova etapa
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REESTRUCTURACIÓ DE L’ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

telèfons d’interès

L’Ajuntament de Masquefa, davant l’actual situació econòmica, està reestructurant
alguns serveis amb l’objectiu d’optimitzar els recursos i els equipaments municipals,
fer-los més eficients i reduir despeses.
Des del dia 22 de desembre l’equip de Benestar Social (fins ara ubicat a la Torre dels
Lleons) s’ha traslladat al Centre Tecnològic Comunitari (a l’avinguda Catalunya, 60), fet
que permetrà millorar la coordinació amb Promoció Econòmica. D’aquesta manera, les
persones que requereixin ser ateses pel departament de Benestar Social han d’adreçarse al CTC en l’horari habitual del centre: de dilluns a divendres, de 10 a 13h i de 17 a 20h.
També poden trucar al telèfon 93 772 78 28.
També des del 22 de desembre s’ha tancat al públic la recepció de la Torre dels
Lleons. Totes les persones que necessitin posar-se en contacte amb els departaments
d’Educació, Joventut, Participació Ciutadana, Esports, Cultura i Comunicacions han de
demanar a partir d’ara cita prèvia a la recepció de l’Ajuntament (al C/ Major, 93), de
dilluns a divendres, de 9h a 14h, i els dilluns i dijous també a la tarda, de 17h a 19h. També
poden trucar al 93 772 50 30 o escriure als correus electrònics de cada departament:
educacio@masquefa.net,
rojo.jove@masquefa.net,
participacio@masquefa.net,
esports@masquefa.net,
cultura@masquefa.net,
comunicacions@masquefa.net,
pevmasquefa@masquefa.net. (Per contactar amb les diferents dependències municipals
durant aquestes festes de Nadal consulteu els horaris especials publicats a la pàgina 14)

AJUNTAMENT
93 772 50 30
Àrea Serveis Personals
93 772 78 36
Atenció al consumidor
93 772 50 30
Biblioteca
93 772 78 73
Buidatge fosses sèptiques 900 900 084
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 (Martorell) 93 775 51 03
AMBULÀNCIA
061
ANAIGUA
93 772 75 32
BOMBERS
085
BUTANO (Martorell)
93 775 18 87
CASAL D’AVIS
93 772 50 07
CDIAP APINAS
93 772 54 54
CONSELL COMARCAL
93 805 15 85
CORREUS
93 775 92 67
CRARC
93 772 63 96
ENDESA avaries i incidències: 800 760 706
EQUIP D'ATENCIÓ
636 365 631
A LA DONA
ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LA BALDUFA 93 772 50 11
ESCOLA EL TURÓ
93 772 51 75
ESCOLA FONT DEL ROURE 93 772 74 32
ESCOLA MASQUEFA II
93 772 66 48
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ESCOLA VINYES VERDES
ESPAI FAMILIAR (EBM La Baldufa)
FARMÀCIA
FERROCARRILS
CATALANS
GUARDIA CIVIL
HISENDA (Igualada)
HISPANO IGUALADINA
HOSPITAL (Martorell)
INEM (Martorell)
INFORMACIÓ GENERAL
JEFATURA TRÀNSIT (BCN)
JUTJAT DE PAU

93 772 76 27
93 772 50 11
93 772 53 01
93 205 15 15
062
93 804 65 61
93 804 44 51
93 774 20 20
93 775 10 62
012
93 298 65 00
93 772 57 57

LLAR INFANTS MUNICIPAL
93 772 50 24
FRANCESC MATA I SANGHÉS

MASQUEFA TV
MOSSOS D'ESQUADRA

676 34 50 53
088
OFICINA MANCOMUNITAT BEGUDA 93 772 83 08
ORGT (Masquefa)
93 775 92 55
ORGT (Piera)
93 776 07 56
PARRÒQUIA SANT PERE 93 772 52 26
POLIESPORTIU
93 772 63 92
REGISTRE PROPIETAT
93 803 11 18
RENFE
902 24 02 02
SANITAT RESPON
902 11 14 44
SEGURETAT SOCIAL (Igualada) 93 804 62 62
SECCIÓ D'INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
TAXI
93 771 60 12
600 542 614
TAXI
TAXI 8 places i adaptat
648 659 009

MASQUEFA

batega

3

ACTUALITAT

Un Nadal a la Biblioteca
La màgia dels llibres serà aquest any la
protagonista de les festes de Nadal. Per quarta
vegada l’Ajuntament ha organitzat un Nadal
temàtic amb la col·laboració de les entitats.
Grans i petits podrem descobrir, a la Biblioteca,
el món imaginari que s’amaga darrere dels llibres.
No us ho perdeu! Seria un error de llibre
L’agenda nadalenca d’aquest any vol contribuir a donar a conèixer
un dels equipaments que Masquefa ha estrenat recentment i que
està cridat a convertir-se en el motor cultural de la vila, la nova
Biblioteca Municipal, i a la vegada fomentar l’hàbit de la lectura
entre grans i petits. Per això, el divendres 30 de desembre la
nova Biblioteca bullirà amb activitats per a totes les edats.
L’agenda festiva, però, ja es va estrenar fa uns dies, el 17 de
desembre, amb el gran caga tió que organitza l’Associació de
Comerciants i Serveis.
La celebració continuarà la nit de Nadal, el 24 de desembre, amb
una festa nocturna a la Sala Polivalent. A més, per Sant Esteve
gaudirem del tradicional Concert de Nadal de la Coral l’Alzinar
a l’Església de Sant Pere. Aquest any l’audició començarà una
mica més tard, a les 7 de la tarda, perquè tinguem més temps
de gaudir de la sobretaula en una de les diades més familiars de
l’any.
El divendres 30 l’acció es traslladarà a la Biblioteca, que ens
convida a visitar-la per veure-hi l’espectacular pessebre que

s’hi ha muntat, i també per gaudir de diverses activitats que
ens permetran descobrir el món fantàstic i els personatges
imaginaris que amaguen els llibres. La Biblioteca també rebrà la
visita del Patge Viu Viu, que recollirà les cartes dels nens i nenes
per als Reis Mags d’Orient.
Per al mateix divendres 30 s’han programat un espectacle infantil
i una xocolatada a la Sala Polivalent, una cursa d’escalèxtric
oberta a tothom i una sessió de tennis taula també per a tothom
al Recinte Rogelio Rojo, i un taller per aprendre a fer regals
artesanals al Casal de Joves.
L’endemà, 31 de desembre, acomiadarem l’any 2011 i donarem
la benvinguda al 2012 en una festa popular de Cap d’Any a la
Sala Polivalent.
L’agenda de Nadal es tancarà la màgica nit del 5 de gener, amb
la visita dels Reis Mags d’Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar
desfilaran pels carrers de la vila i portaran la il·lusió a les cases
de Masquefa i La Beguda.

L’AGENDA: NADAL, CAP D’ANY I REIS
Dissabte 24 de desembre 2011
Festa de Nit de Nadal
Organitza: Club Twirling de Can
Parellada
Veure programació a part.

Recollida de les cartes als Reis
per part del Patge Viu Viu
Organitza: Comissió Cavalcada de Reis
De 17.30h a 18.30h a la Sala Polivalent
Espectacle infantil ‘La
Faràndula Guillem Roca’

Dilluns 26 de desembre 2011
Concert de Nadal
A les 19h a la Parròquia de San Pere de
Masquefa
Amb la Coral l’Alzinar

De 18.30h a 19.30 h a la Sala Polivalent
Xocolatada (1 euro)
Organitza: Club Patí Masquefa

Divendres 30 de desembre 2011
Un Nadal a la Biblioteca
Vine a la Biblioteca a veure el pessebre
i descobreix el món imaginari que
s’amaga entre els llibres.

De 17h a 20 h al local del Slot Masquefa
i del Tennis Taula (Recinte Rogelio Rojo)
Pista d’escalèxtric oberta a
tothom
Organitza: Masquefa Slot

De 17h a 20h a la Biblioteca

Tennis Taula obert a tothom

Organitza:Tennis Taula Masquefa
De 17h a 20h al Casal de Joves
Tallers de regals artesanals per
a joves
Dissabte 31 de desembre de 2011
Festa de Cap d’Any
Organitza: Club Patí Masquefa
Veure programació a part
Dijous 5 de gener de 2012
Majestuosa Cavalcada dels Reis
Mags d’Orient
17.30 h: arribada a Masquefa (escola
Font del Roure)
20h: arribada a la Beguda (C/ de la Font)
Acompanyats pel Grup de Cornetes i
Tambors i Majorettes de Can Parellada
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L'Ajuntament de Masquefa treu a subhasta una parcel·la
de la seva propietat per obtenir nous ingressos i mantenir
el nivell de serveis que ofereix als vilatans
Amb un preu de sortida d’1.400.000 euros,
se subhastarà una finca municipal del
polígon La Pedrosa davant l’interès de
diverses firmes d’alimentació a fer una
superfície comercial a Masquefa

L’operació també inclourà el lloguer per
trenta anys -amb un preu de sortida de
75.000 euros anuals- d’una parcel·la adjacent
per fer-hi l’aparcament; el lloguer garantirà
uns recursos recurrents a l’Ajuntament

L’Ajuntament va aprovar en Ple municipal treure a subhasta
una parcel·la de 4.734 metres quadrats que té en propietat
al polígon La Pedrosa. La finca sortirà a subhasta amb
un preu inicial de prop d’1.400.000 euros i s’adjudicarà
per procediment obert a l’oferta econòmicament més
avantatjosa, és a dir, a l’interessat que ofereixi el millor preu.
La decisió arriba després que en els darrers temps diverses
firmes d’alimentació hagin mostrat el seu interès a trobar
una parcel·la a Masquefa on instal·lar una superfície
comercial. Amb aquesta operació, l’Ajuntament preveu que
obtindrà un important ingrés que l’ajudarà a fer front a
l’actual conjuntura econòmica global i, d’aquesta manera,
podrà continuar mantenint el nivell de serveis que ofereix
als vilatans, sense haver de fer cap pas enrere. L’operació
també inclourà el lloguer per trenta anys d’una segona finca
municipal de 2.500 metres quadrats, al costat de la primera,
que es destinarà a l’aparcament d’aquesta superfície
comercial d’alimentació. El lloguer, amb un preu de sortida
de 75.000 euros anuals, es traduirà com a mínim en
2.250.000 euros per a les arques municipals. L’Ajuntament
es garantirà així un important volum d’ingressos recurrents

per afrontar el futur amb estabilitat.
La instal·lació d’una superfície comercial d’alimentació
donaria continuïtat a una realitat avui ja existent a
Masquefa. Molts masquefins es desplacen habitualment
a Martorell per fer determinades compres en superfícies
comercials d’alimentació. Aquestes firmes també ofereixen
la possibilitat de comprar-hi sense ni tan sols haver-se de
moure de casa, mitjançant les seves botigues electròniques
a Internet.
D’altra banda, l’equip de govern entén que la instal·lació d’un
establiment d’aquestes característiques pot ser beneficiós
per al comerç local: veïns d’altres poblacions properes a
Masquefa van actualment a Martorell atrets per l’oferta
específica d’aquestes superfícies comercials, i podrien venir
a Masquefa si la tenen més a prop, fet que propiciarà també
que comprin a les botigues de la vila.
Tot i que legalment no es pot obligar l’empresa, l’Ajuntament
vetllarà perquè els masquefins tinguin prioritat per accedir
als nous llocs de treball que generarà aquesta superfície
comercial d’alimentació.

L'Ajuntament amplia 14 anys més la concessió del servei
de subministrament a Anaigua, i es garanteix un ingrés
d'1.570.000 euros, més uns altres 122.500 euros anuals
El Ple de l’Ajuntament va aprovar ampliar la concessió del
servei de subministrament d’aigua a l’actual concessionària,
l’empresa Anaigua, a la qual li quedaven 11 anys de contracte
i se’n garanteix així un total de 25. A canvi, l’Ajuntament
cobrarà 1.570.000 euros en concepte de cànon avançat, a
la vegada que s’assegura també el cobrament d’uns altres
100.000 euros cada any en concepte de cànon anual, més
22.500 anuals de cànon de clavegueram.
Amb aquest acord l’Ajuntament es garanteix no només un
elevat ingrés inicial sinó també uns importants recursos
periòdics per poder mantenir els serveis als vilatans. L’acord
també preveu altres avantatges: l’empresa Anaigua assumirà
el cost del manteniment del clavegueram (actualment una
despesa a càrrec de l’Ajuntament) i ajudarà en el finançament
de la construcció d’un segon dipòsit a Masquefa per garantir
l’aigua.
Amb aquest acord ambdues parts solucionen el conflicte

que van mantenir fa uns mesos. L’Ajuntament va reclamar a
Anaigua que financés aquest segon dipòsit en considerar que
la concessionària hi estava obligada pel contracte vigent.
Anaigua hi va accedir però posant com a condició que se
li allargués la concessió del servei. El Ple de l’Ajuntament
va mostrar aleshores la seva disconformitat amb aquest
condicionant i va aprovar la rescissió unilateral del
contracte. Posteriorment la Comissió Jurídica Assessora de
la Generalitat va dictar que la construcció i finançament del
dipòsit per part de la concessionària no es podia considerar
una obligació, i va avalar la proposta d’Anaigua. Finalment
ambdues parts han aconseguit tancar aquest avantatjós
acord.
L’any 2001 l’aleshores govern socialista de Masquefa ja va
ampliar la concessió del servei a la mateixa Anaigua per 20
anys, a canvi de 140.000 euros de cànon avançat i 50.000 de
cànon anual.
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‘Masquefa Batega’ es reinventa i inicia una nova etapa
A partir del gener s’editarà cada dos mesos i incorporarà publicitat: l’objectiu és oferir
nous continguts i a la vegada fer front a les exigències de l’actual situació econòmica
A partir del gener la revista d’informació municipal i vilatana
que edita l’Ajuntament des del 2008 sortirà a la llum cada
dos mesos. Durant l’any 2012 se n’editaran 6 números, que
arribaran a totes les llars al gener, març, maig, juliol, setembre
i novembre.
La nova periodicitat permetrà reduir despeses i a la vegada
oferir noves propostes informatives, ja que la revista apostarà
pels reportatges en profunditat sobre temes d’interès local.
També incorporarà nous continguts destinats a promocionar
el teixit comercial i empresarial de la vila, entre altres
novetats.
En aquesta nova etapa ‘Masquefa Batega’ continuarà tenint
com a objectiu principal garantir la comunicació entre
l’Ajuntament i els vilatans, fent-se ressò de l’acció de l’equip
de govern com a necessari exercici de transparència. També
seguirà fent d’altaveu de les entitats, difonent les seves
activitats i reproduint el batec del nostre ric teixit associatiu.
També a partir del gener ‘Masquefa Batega’ incorporarà
publicitat. S’hi podran anunciar, a preus avantatjosos, totes
les empreses, comerços o associacions que vulguin donar a
conèixer els seus productes, serveis o activitats. La revista,
de la qual se n’editen 3.500 exemplars cada número, arriba

a totes les llars de la vila, així com als punts habituals de
distribució.

Anuncia’t a la
Batega

Anuncia't a Ràdio
Masquefa
(91.6FM)

L’aparador que es veu a totes
les cases de Masquefa

3.500 exemplars distribuïts a totes les llars
Descomptes per a les empreses i els comerços de la vila
Promocions especials

Nous canals
Paral·lelament l’Ajuntament posarà en marxa nous canals
per potenciar la comunicació amb els vilatans i mantenir-los
puntualment informats.
Així, a partir del gener editarà un newsletter (butlletí
electrònic) de periodicitat setmanal que contindrà les
informacions més destacades i s’enviarà per correu electrònic
a totes les persones que s’hi subscriguin mitjançant la pàgina
web de l’Ajuntament. El butlletí electrònic es podrà consultar
des de l’ordinador o el mòbil. També s’editarà mensualment
en format digital l’agenda cultural i esportiva, de la qual se’n
faran alguns exemplars en paper que es trobaran als punts
habituals de distribució.
A més de la revista ‘Masquefa Batega’, el newsletter i l’agenda,
l’oferta comunicativa de l’Ajuntament es completa també
amb la pàgina web municipal www.masquefa.cat i l’emissora
Ràdio Masquefa (91.6 FM), que inclou, entre altres, programes
informatius com el magazine diari ‘L’autobús’ o l’informatiu
setmanal ‘91.6 Notícies’.

La veu local que
parlarà de tu

Truca al 93 772 61 15 / 670 51 93 46
Anuncia’t ara i et beneficiaràs d’una promoció especial de llançament
(Pots consultar els tipus d’anuncis, les tarifes, els descomptes i les promocions a www.masquefa.cat i a www.radiomasquefa.com)
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Contes i tallers per reivindicar els Drets de l’Infant
Masquefa es va sumar un any més al
Dia Universal dels Drets de l’Infant, que
es commemora el 20 de novembre. El
divendres 18 la Biblioteca Municipal es va
omplir de gom a gom d’infants i familiars
que van voler gaudir dels contes i tallers
que es van preparar expressament per a
l’ocasió.
Els contes i tallers van tenir com a fil
conductor els diferents drets de la
infància, així com els personatges que
protagonitzen la campanya informativa
i sensibilitzadora de la Diputació de
Barcelona ‘Els Drets de l‘Infant, un
compromís de grans i petits’, a la qual
està adherit l’Ajuntament de Masquefa.
Així, mitjançant activitats lúdiques i
participatives, els nens i nenes i els seus
familiars van poder prendre consciència
de la necessitat de treballar tots
conjuntament per garantir els drets dels
més menuts arreu del món, també a casa
nostra.
Durant la jornada també es va llegir
un manifest en defensa dels Drets de
l’Infant i es va presentar la pàgina web
de la Diputació sobre aquesta temàtica:

www.dretsinfant.cat. La pàgina conté
diverses activitats i jocs per als infants, a
més d’un espai adreçat específicament als
pares i mares.

La commemoració del Dia Universal dels
Drets de l’Infant va registrar una elevada
participació, ja que la Biblioteca va
multiplicar el nombre habitual de visites.

Els nens i els seus familiars se sensibilitzen amb els drets dels més menuts en
una multitudinària jornada lúdica i educativa a la Biblioteca

Masquefa diu “prou” a la violència de gènere
Amb motiu del Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència envers les dones,
que es commemora el 25 de novembre,
el ple de l’Ajuntament de Masquefa va
adherir-se al manifest conjunt elaborat per
les administracions i la societat civil per
reivindicar que es posi punt final a aquesta
autèntica xacra social. El manifest també es
va deixar a les dependències municipals i
als forns de pa. A més, a l’Àrea de Serveis
Personals de l’Ajuntament, a la Torre
dels Lleons es van repartir llaços liles en
solidaritat amb les dones que són víctimes
de la violència masclista.
El manifest mostra l’enèrgic rebuig envers
la violència que pateixen les dones i
expressa el “condol per les dones que
han estat víctimes de la violència masclista

aquest any 2011, lamentant i rebutjant no
només les morts causades per aquesta

violència, sinó totes aquelles manifestacions
violentes, sovint silencioses i silenciades,
que mantenen algunes dones sotmeses al

terror o la humiliació”. També recorda que
la violència envers les dones és un fenomen
complex i demana la col·laboració de
tothom per construir “un nou model de
ciutadania que permeti esborrar el sexisme
de les estructures socials, econòmiques i
polítiques”.
Finalment, el manifest recorda que els
darrers anys s’han aconseguit alguns avenços
gràcies als nombrosos esforços que s’estan
fent des de les institucions, els organismes
internacionals, les organitzacions no
governamentals i les entitats, però alerta que
“cal seguir invertint esforços en la prevenció
i la sensibilització social, i fer de l’educació
l’eina bàsica per abocar les generacions
futures a viure en un món on les relacions
entre uns i altres estiguin lliures de violència”.

El manifest del 25N demana “un nou model de ciutadania que permeti esborrar el
sexisme de les estructures socials, econòmiques i polítiques”
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L'alcalde de Sant Esteve, nou president
de la Mancomunitat de La Beguda
L’alcalde de Sant Esteve Sesrovires, Enric
Carbonell, va ser nomenat president de la
Mancomunitat Intermunicipal de la Beguda
Alta en l’assemblea general celebrada el
18 de novembre. Carbonell pren el relleu
a l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete,
que fins ara n’havia estat el president. Els
estatuts de la Mancomunitat preveuen
que la presidència serà rotativa entre els
alcaldes dels tres municipis que en formen
part: Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i
Sant Llorenç d’Hortons. En l’assemblea
general també es va aprovar nomenar
vicepresident primer de la Mancomunitat
l’alcalde de Sant Llorenç d’Hortons, Àlex
Jover, i vicepresident segon l’alcalde de
Masquefa, Xavier Boquete.
Constituïda l’any 2009, la Mancomunitat

de La Beguda és resultat de la voluntat
dels tres ajuntaments de col·laborar per
resoldre les mancances en alguns dels
serveis que històricament havia patit
aquest nucli de població, que pertany
administrativament a tres municipis i
tres comarques. En aquests dos anys de
funcionament la Mancomunitat ha dut
a terme l’ampliació de la Llar d’Infants
Francesc Mata i Sanghés i la construcció
del pas elevat que ha solucionat el perill
que suposava la cruïlla existent entre els
accessos a l’escola i la urbanització del
Parany i la carretera B-224z. Gràcies a la
col·laboració entre els tres ajuntaments
també s’han fet els treballs de millora per
suavitzar el revolt de Ca l’Estantís, i s’ha
habilitat un pàrquing davant la rectoria.

El CTC, amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
El Centre Tecnològic Comunitari va adherir-se al Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es
commemora el 3 de desembre. Durant les dues setmanes
anteriors a aquesta data el centre tecnològic va organitzar
cinc visites a les seves instal·lacions dels estudiants de 5è i
6è curs de primària de l’Escola El Turó, així com de l’equip de
professors.Amb aquesta acció sensibilitzadora, els escolars i els
professors van poder descobrir el pioner espai amb material
tecnològic adaptat que hi al CTC. Aquest espai accessible
disposa d’eines TIC adaptades que faciliten la navegació per
Internet a persones amb tot tipus de discapacitat física, psíquica
i sensorial. Aquestes persones naveguen a Internet al costat de
la resta d’usuaris, fet que afavoreix la seva integració.

Nota informativa: Cens de població i habitatges 2011
L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha començat els
treballs de recollida d’informació per elaborar els Censos
de població i habitatges 2011. Per primera vegada, els
Censos del 2011 combinaran l’ús de registres administratius
(per exemple el padró municipal) amb operació de camp.
Aquest cens inclou també el Cens d’edificis i una gran
enquesta per mostreig per conèixer les característiques
més específiques de la població i dels habitatges.
L’INE ha escollit alguns habitatges de Masquefa, mitjançant
un procediment estrictament aleatori, per formar part
d’una mostra representativa en l’àmbit de Catalunya i de
tot l’Estat. Aquestes setmanes una persona degudament
autoritzada per l’Institut Nacional d’Estadística farà visites

als domicilis de Masquefa perquè respongueu el qüestionari
de l’enquesta censal. Les dades individuals de comunicació
obligatòria que haureu de respondre els veïns estan
emparades pel secret estadístic, és a dir, no es podran fer
públiques ni comunicar-les a cap persona o entitat. Tots els
ciutadans, les entitats i les institucions tenen l’obligació de
facilitar la informació estadística que es demana de forma
completa, verídica i en els terminis establerts.
Més informació
www.ine.es
www.idescat.cat
900 82 00 82

MASQUEFA

batega

9

NOTÍCIES

L'Ajuntament retira de la plaça de l'Estació una palmera
que estava greument infectada per la plaga del morrut

L’Ajuntament va haver de retirar el 25 de novembre una
palmera de la Plaça de l’Estació que es trobava greument
infectada pel morrut de les palmeres, una plaga que es menja
l’ull de la palmera i la mata. Això pot comportar un greu risc
per a les persones que passen per sota, ja que les fulles cauen.
El morrut, un coleòpter barrinador, s’ha propagat entre les
palmeres del litoral mediterrani, provocant la mort de milers
de palmeres.
Per a evitar riscos, l’Ajuntament va ordenar la retirada de

la palmera infectada, treballs que va dur a terme la Brigada
Municipal. El cap de la Brigada va ser qui va donar l’avís en veure
que havia caigut una primera fulla i la palmera es va retirar
immediatament. En retirar-la es va comprovar que estava plena
de morruts adults, capolls i larves, i s’estava morint .A més, gran
part del tronc s’havia assecat, amb el risc que acabés caient
per una ventada, com ha succeït recentment a la Diagonal de
Barcelona. Totes les fulles de la palmera es van passar per una
trituradora per eliminar, així, el risc de proliferació del morrut.

Estalvi per al vilatà en la compra de gasoil de calefacció
Els veïns interessats a comprar gasoil de calefacció poden fer
les seves comandes mitjançant l’Ajuntament de Masquefa, que
s’encarrega de fer les gestions oportunes amb les companyies
distribuïdores. El fet que l’Ajuntament centralitzi les comandes
dels veïns i les encarregui a l’engròs comporta un estalvi
econòmic al vilatà. L’Ajuntament fa la comanda a la distribuïdora
que ofereix el preu més econòmic. Els vilatans poden fer les
comandes al telèfon de l’Ajuntament: 93 772 50 30.

No obstant això hi ha algun distribuïdor que, a més a més,
ofereix el pagament fraccionat i també un producte de gasoil
amb detergent, amb un rendiment més alt i un preu una mica
més car. En cas d’optar per aquesta segona opció els vilatans ho
han de comunicar expressament en el moment de fer l’encàrrec
de gasoil al 93 772 50 30. També es poden fer les comandes al
correu electrònic gasoilbma@masquefa.net.
Per a més informació consulteu www.masquefa.cat.

El bibliobús visitarà
La Beguda cada quinze dies

Sostret un talonari
de la loteria de Nadal

A partir del gener el Bibliobús Montserrat incrementarà la seva
presència a La Beguda Alta i la visitarà cada quinze dies, sempre
en dilluns, de 15.30h a 18.30h. Al gener hi serà els dies 16 i 30. Al
febrer el 13 i el 27. Al març el 12 i el 26. A l’abril el 16 i el 30. Al
maig el 14 i el 28. Al juny l’11 i el 25. Al juliol el 9 i el 23. A l’agost
no hi haurà servei, i al setembre hi serà el dia 24. A l’octubre el 8
i el 22. Al novembre el 5 i el 19. I al desembre el 3 i el 17.

El Club Patí Masquefa informa que li ha estat sostret
un talonari de participacions del sorteig de la Loteria
Nacional, que se celebrarà el 22 de desembre. Per aquest
motiu queda anul·lat el talonari número 48, que comprèn
les paperetes compreses entre els nombres 1176 i 1200.
S’ha interposat l’oportuna denúncia a la comissària dels
Mossos d’Esquadra.

ACTUALITAT
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UN PRESSUPOST PER ALS NOUS TEMPS
Després de l’important esforç inversor dels últims quatre anys, que ha permès fer realitat necessaris i esperats
equipaments a Masquefa, el pressupost de l’Ajuntament per a l’any que ve aposta per amortitzar préstec i
reduir la càrrega financera, a la vegada que manté l’àmplia oferta de serveis adreçada als vilatans

Masquefa va veure en el mandat 2007-2011 com es feien
realitat importants serveis que eren autèntiques assignatures
pendents. En aquests quatre anys la vila ha estrenat
equipaments que han contribuït a millorar la qualitat de vida
de tots els masquefins. En són exemples el Centre Tecnològic
Comunitari, l’escola bressol de La Beguda, l’escola Font del
Roure, l’escola Vinyes Verdes, l’escola Masquefa II, el nou
institut, la nova Biblioteca Municipal, el Casal de Joves, el camp
de futbol de gespa artificial, el Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç, el Centre de Dia o el nou Centre
d’Atenció Primària, les obres del qual avancen a bon ritme i
està previst que finalitzin a la tardor del 2012.
Aquests i altres equipaments han estat resultat d’un
important esforç inversor de més de 20.000.000 d’euros
que s’ha pogut fer durant aquests quatre anys, malgrat el
complicat complex econòmic global, i malgrat tractar-se
d’alguns serveis llargament reivindicats que no s’havien fet
anteriorment, quan es gaudia d’una conjuntura econòmica
favorable.
Per poder oferir aquests nous serveis l’equip de govern
de CiU va sol·licitar entre el 2007 i el 2011 préstecs per
valor de 3.148.000 euros, una xifra sensiblement inferior
als que l’anterior equip de govern socialista havia demanat
en el període 2003-2007 (3.678.501 euros). Ara, una vegada
Masquefa ha pogut guanyar aquests necessaris equipaments, i
quan l’economia global es troba en un cicle de decreixement,

el govern de Masquefa aposta per amortitzar els préstecs
i reduir així la càrrega financera. Al mateix temps referma
el seu compromís per continuar garantint l’àmplia oferta de
serveis per a una població que els darrers anys ha crescut
considerablement fins arribar gairebé als 8.500 habitants.
Amb aquestes finalitats, el pressupost de l’Ajuntament
per al 2012 –que es va aprovar en el ple municipal del 2
de desembre- preveu amortitzar fins a 800.000 euros de
préstecs. En canvi, només es demanarà un únic préstec de
150.000 euros a la Diputació de Barcelona, ja que es tracta
d’un préstec a interès zero i a retornar en 10 anys. Amb
aquesta operació, l’Ajuntament preveu que reduirà el seu
endeutament, que és de 5.300.000 euros, en un 15,1%.
Els números de l’Ajuntament per al 2012 també fan un
autèntic esforç de reducció de la despesa ordinària, és a dir,
la destinada a costejar el funcionament i el manteniment
d’aquests i la resta de serveis municipals. Tot i que la posada
en marxa de nous equipaments s’ha traduït els darrers anys
en un augment de la despesa, el pressupost per al 2012 preveu
reduir-la en un 1,82% respecte al 2011, o el que és el mateix,
rebaixar-la en 149.621 euros. Això serà possible gràcies a
l’aplicació de diverses mesures d’estalvi. Aquesta reducció,
a més, s’aconseguirà en un context en què es preveu una
considerable caiguda dels ingressos de l’Ajuntament, tant
propis com procedents d’altres administracions, caiguda
valorada en un 5,87%, (504.632 euros).

L’Ajuntament preveu amortitzar aquest
Tot i l’augment d’equipaments i serveis, el
2012 fins a 800.000 euros de préstecs; en pressupost municipal redueix en un 1,82%
canvi només se sol·licitarà un únic préstec
(149.621 euros) la despesa ordinària,
de 150.000 euros a interès zero
amb l’aplicació de mesures d’estalvi
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L’AJUNTAMENT INVERTIRÀ 1.183.744 EUROS EN EDUCACIÓ,
317.068 EN SERVEIS SOCIALS I 185.682 EN PROMOCIÓ ECONÒMICA
El pressupost de l’Ajuntament de Masquefa per a l’exercici
2012 ascendeix a 12.045.051,59 euros, dels quals 8.092.069,36
corresponen al pressupost ordinari (la despesa del
funcionament de tots els equipaments i serveis municipals).
El pressupost per a l’any que ve prioritza l’educació i les
polítiques de caire social, a més de la promoció econòmica.
Entre aquests tres àmbits s’invertiran fins a 1.686.494 euros.
Educació és l’àrea a la qual es destinen més recursos,
concretament 1.183.744 euros. Amb aquests diners
l’Ajuntament finançarà l’activitat i el funcionament dels centres
educatius (personal, lloguers, manteniment, subministres,
neteja...), a més de les llars d’infants, part del cost del Casal
d’Estiu o els ajuts que es concedeixen a les famílies amb més
necessitats per a l’adquisició de llibres de text.
Conscient de l’actual situació econòmica i de les dificultats
que travessen les famílies, l’equip de govern també destina
fins a 317.068 euros del pressupost municipal a polítiques
de caire social, entre les quals destaquen l’equip de Benestar
Social –que s’amplia amb una persona més per agilitzar les

visites‑, els ajuts per a les famílies amb majors dificultats, a
les quals s’ajuda en les seves necessitats bàsiques mitjançant
l’Associació del Grup de Voluntaris, i el finançament del
Centre de Dia, així com diverses accions i programes de
suport a la dona i a la gent gran, entre altres.
El pressupost municipal també posa l’accent en la promoció
econòmica i reserva 185.682 euros per a polítiques que
contribueixin a dinamitzar l’economia local i a fomentar
l’ocupació. En aquest capítol sobresurten els 53.355 euros
que es destinaran a l’organització de cursos formatius per
a adults, amb l’objectiu d’ajudar-los a millorar les seves
capacitats professionals i així facilitar-los l’accés al món
laboral o la millora de l’actual lloc de treball. El capítol de
Promoció Econòmica també inclou altres partides per crear
nous filons d’ocupació i per fomentar el comerç local i el
turisme.
Del pressupost de l’Ajuntament per a l’any que ve també
destaquen els 332.120,52 euros que es destinaran a Cultura,
els 227.284,44 a Esports o els 903.982,28 a Medi Ambient.

El nou CAP, una altra assignatura pendent a punt de resoldre’s
El 2012 es farà realitat una altra important inversió a Masquefa.
Per a la tardor es preveu que s’hagi enllestit el nou Centre
d’Atenció Primària que des del juliol s’està construint al pati
de l’antic institut, una obra que en total frega els 2.200.000
euros. Es tractarà d’un modern i funcional edifici de planta
única i en què tots els serveis se situaran en planta baixa per
facilitar l’accés a la gent gran i les persones amb mobilitat
reduïda.
Les obres de l’edifici del CAP, a càrrec de la UTE formada per

Emcofa i Constructora de Calaf, tenen un cost d’1.799.961,17
euros. El nou CAP és fruit de l’esforç econòmic que fa
l’Ajuntament, que tot i que no té les competències en matèria
de sanitat, avança els diners a la Generalitat. El Govern català
li retornarà al Consistori en tres anualitats: 2011, 2012 i 2013.
A més, cal sumar-hi uns altres 315.756 euros que l’Ajuntament
aporta directament per a fer-hi un aparcament soterrat,
així com també el cost de la direcció tècnica d’arquitecte i
aparellador i la coordinació de seguretat i salut.

NOTÍCIES
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Mossos d’Esquadra i Policies Locals de l’Anoia intercanvien
informació i coordinen actuacions en una reunió a Masquefa
Masquefa va acollir el 29 de novembre la reunió de la
Mesa de Coordinació Operativa, un òrgan format pels
comandaments de l’Àrea Bàsica Policial d’Igualada, que
integra els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals de l’Anoia.
La mesa es reuneix periòdicament en un municipi perquè
els dos cossos policials puguin tractar diversos temes
d’actualitat relacionats amb la seguretat ciutadana. L’objectiu
és intercanviar informació i millorar la coordinació entre
els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals per reforçar la
seguretat a la comarca.
La reunió es va fer al CTC i va comptar amb la presència dels
caps i els comandaments dels Mossos d’Esquadra d’Igualada
i les Policies Locals de Masquefa, Vilanova del Camí, Santa
Margarida de Montbui, Capellades, Igualada i Piera. Els cossos
policials van valorar actuacions i dispositius duts a terme
a la comarca, van planificar noves accions conjuntes i van
unificar criteris d’actuació. Concretament es van exposar
els resultats de la Junta de Seguretat Local de Vilanova del
Camí, que recull estadístiques sobre el nombre i la tipologia
de delictes que s’ha produït en aquest municipi aquest any
i les accions per evitar-los. També van valorar les dades
estadístiques de delictes a tots i cadascun dels municipis
de la comarca. A més van treballar en el dispositiu policial
Grèvol, que els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals
posaran en marxa aquest Nadal per garantir la seguretat de
comerciants i compradors.

La Policia Local vetlla per la
seguretat del transport escolar
La Policia Local, en coordinació amb el Servei Català de
Trànsit i els Mossos d’Esquadra, va dur a terme els dies 8
i 9 de novembre una campanya al municipi per garantir i
millorar la seguretat del transport escolar. Durant aquests
dos dies de vigilància, els agents van fer controls als diversos
vehicles de tots els centres educatius per informar els
conductors de totes les mesures de seguretat que han
de prendre per evitar possibles accidents i vetllar perquè
aquestes es compleixin eficaçment.

Emotiu homenatge al sergent Josep Maria López,
que es jubila després de 31 anys a la Policia Local
L’Ajuntament va retre el 2 de desembre un emotiu homenatge
al sergent Josep Maria López, que ha estat Cap de la Policia Local
de Masquefa durant 31 anys. López va estar acompanyat de la
seva família així com de nombrosos companys i excompanys de la
Policia Local i l’Ajuntament, representants polítics de l’actual equip
de govern i d’anteriors, i representants d’altres Policies Locals, els
Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional.
En l’homenatge, l’alcalde, Xavier Boquete, va agrair al sergent “la seva
dedicació i professionalitat” al llarg d’aquestes més de tres dècades,
“al marge de qui fos la persona que feia d’alcalde o del color de
l’Ajuntament”. També va recordar els sacrificis familiars que Josep
Maria López ha hagut de fer en diverses ocasions a causa de la feina.
Per la seva banda, el regidor de Governació, Carles Ventura, va agrair
al sergent el suport que li va prestar quan va entrar en el càrrec. A
més, va manifestar sentir-se “molt orgullós” d’haver treballat amb el
sergent i de poder-ne ser el seu amic, i orgullós també de la Policia
Local,“que en gran part és la policia del Josep Maria”.
L’actual Cap de la Policia, Marc Pérez, també va elogiar la tasca de
Josep Maria López i la col·laboració que li ha brindat els darrers
mesos, quan plegats han preparat el relleu al capdavant de la Policia.
Marc Pérez va repassar la trajectòria professional del sergent, des
que aquest va arribar a Masquefa l’any 1980 per posar en marxa la
Policia Local fins a l’actualitat.

Visiblement emocionat, Josep Maria López va agrair a tots els seu
companys “tot el que m’heu ensenyat durant aquests anys i el suport
que sempre m’heu donat”. Per a López el millor d’aquests 31 anys a
la Policia Local de Masquefa ha estat “al marge de les responsabilitats
i els llocs que hem ocupat, que tots ens hem influenciat positivament,
tots hem estat mestres i deixebles, i tots ens hem ensenyat coses i
n’hem après”. Va assegurar que “sigui on sigui, portaré sempre amb
mi una mica de tots vosaltres”.
El sergent va rebre de mans de l’alcalde una placa commemorativa.
També els seus companys de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra
van lliurar-li un record, així com el personal de l’Ajuntament.

Gener ‘12

l’Agenda
De 18.30h a 19.30h a la Sala
Polivalent
Xocolatada (1 euro)
Organitza: Club Patí Masquefa

CULTURA
I FESTES
CAFÈS AMB HISTÒRIA
“El final d’ETA i de la lluita
armada”
1a sessió
Dissabte 14 de gener
A les 17h a la Biblioteca
2a sessió
Dissabte 21 de gener
A les 17h a la Biblioteca

BALL POPULAR
Diumenge 22 de gener
A les 18h a la Sala Polivalent del
Recinte Rogelio Rojo
Preu: 2€

PRESENTACIÓ DE
LA FESTA DE CIUTAT
GEGANTERA 2012
Divendres 20 de gener
A les 19.30h al CTC

NADAL, CAP
D’ANY I REIS
Dissabte 24 de desembre 2011
Festa de Nit de Nadal
Organitza: Club Twirling de Can
Parellada
Veure programació a part.
Dilluns 26 de desembre 2011
Concert de Nadal
A les 19h a la Parròquia de San Pere
de Masquefa
Amb la Coral l’Alzinar
Divendres 30 de desembre 2011
Un Nadal a la Biblioteca
Vine a la Biblioteca a veure el
pessebre i descobreix el món
imaginari que s’amaga entre els
llibres.
De 17h a 20h a la Biblioteca
Recollida de les cartes als Reis
per part del Patge Viu Viu
Organitza: Comissió Cavalcada de Reis
De 17.30h a 18.30h a la Sala
Polivalent
Espectacle infantil ‘La
Faràndula Guillem Roca’

De 17h a 20 h al local del Slot
Masquefa i del Tennis Taula (Recinte
Rogelio Rojo)
Pista d’escalèxtric oberta a
tothom
Organitza: Masquefa Slot
Tennis Taula obert a tothom
Organitza:Tennis Taula Masquefa
De 17h a 20h al Casal de Joves
Tallers de regals artesanals
per a joves
Dissabte 31 de desembre de 2011
Festa de Cap d’Any
Organitza: Club Patí Masquefa
Veure programació a part
Dijous 5 de gener de 2012
Majestuosa Cavalcada dels
Reis Mags d’Orient
17.30 h: arribada a Masquefa (escola
Font del Roure)
20h: arribada a la Beguda (C/ de la Font)
Acompanyats pel Grup de Cornetes
i Tambors i Majorettes de Can
Parellada

L’ALZINAR
Anglès per a
Body Form suau
grans i petits
Cant Coral
Arts plàstiques
Dibuix Manga
Música
Ioga
Ballet clàssic
Taekwondo
Ball de bastons
Teatre
Balls de saló
Tennis
Body Form
Més informació: 93 772 68 61
www.amasquefa.com/alzinar

CURSOS I
TALLERS
TIC

Bases de dades amb Ms
Access 2007
Semipresencial
Del 6 de febrer al 26 de març
Horari presencial: dilluns de 18h a
19.30h
Inscripcions al gener

Recorreguts sense programar (fora
de temporada)
Sortides en BTT
Diumenges a les 08h a la Plaça de
l’Estació

CLUB PETANCA
MASQUEFA

Ofimàtica bàsica
Word, Excel, Access i Power Point
inicials
Del 6 de febrer al 5 d’abril
Dilluns, dimarts i dijous de 18h a 19.30h
Inscripcions al gener

Cada dissabte a les 17.30h
Campionat obert de petanca

Ofimàtica avançada
Word, Excel, Access i Power Point
avançat
Del 6 de febrer al 5 d’abril
Dilluns, dimarts i dijous de 19.30h a 21h
Inscripcions al gener

21/gener – 16.00h
Junior Masculí Nivell C
CB MASQUEFA – VILANOVA DEL
CAMÍ BÀSQUET

Iniciació a la informàtica
Familiarització amb l’entorn
Windows
Del 8 de febrer al 21 de març
Dimecres i divendres de 18h a 19.30h
Inscripcions al gener
Iniciació a la informàtica
Familiarització amb l’entorn
Windows
Del 8 de febrer al 21 de març
Dimecres i divendres de 19.30h a 21h
Inscripcions al gener
Internet i correu electrònic
Del 28 de març al 4 de maig
Dimecres i divendres de 18h a
19.30h
Inscripcions al febrer
Internet i correu electrònic
Del 28 de març al 4 de maig
Dimecres i divendres de 19.30h a 21h
Inscripcions al febrer

ESPORTS
CLUB DE TIR
ESPORTIU

‘Dona’t una oportunitat:
ofimàtica’
Del 5 de març al 21 de maig
Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 11.30h
Inscripcions al febrer

08/gener – 09.30h
Carrabina lleugera estès

acTIC bàsic
Semipresencial
Del 2 de febrer al 15 de març
Horari presencial: dijous de 18h a
19.30h
Inscripcions al gener

29/gener – 09.30h
Carrabina Matx

15/gener – 09.30h
Pistola Standard

CLUB CICLISTA
MASQUEFA

CLUB BÀSQUET
MASQUEFA

21/gener – 10.15h
Infantil Masculí Promoció
CB MASQUEFA – CB
ESPARREGUERA
28/gener – 17.30h
Sots 21 B Masculí Nivell B
CB MASQUEFA B – CB
MATADEPERA B
28/gener – 19h
Sots 21 A Masculí Nivell A-2
CB MASQUEFA A – SALLENT

CLUB PATÍ
MASQUEFA
20/gener – 21.45h
Sèniors 1a Catalana Grup A
CP MASQUEFA – CP CONGRÉS

ESCOLA DE FUTBOL
BASE MASQUEFA
14/ gener – 11h
Aleví Grup 45 Quarta Divisió
ESCOLA F. BASE MASQUEFA B –
ÒDENA B
14/ gener – 12h
Benjamí 7 Grup 41 Tercera Divisió
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A–
CALAF A
14/ gener – 12h
Benjamí 7 Grup 42 Tercera Divisió
ESCOLA F. BASE MASQUEFA B –
SITGES B
28/ gener – 12h
Benjamí 7 Grup 42 Tercer Divisió
ESCOLA F. BASE MASQUEFA B –
ANOIA B

Sortides a les 08.30h

Per a la seva publicació, les entitats i associacions ens poden fer arribar, abans del dia 10 de cada mes, la informació de les activitats
que organitzen al correu electrònic amillfi@diba.cat. Aquesta informació s’ha tancat el 10 de desembre i podria haver-se modificat.

MASQUEFA

FC MASQUEFA
07/gener – 09.15h
Benjamí 7 Grup 42 Tercera Divisió
MASQUEFA FC C – BLANCA
SUBUR CF B
07/gener – 09.15h
Aleví Grup 43 Quarta Divisió
MASQUEFA FC A – ANOIA CE B
07/gener – 10.30h
Prebenjamí 7 Grup 45
MASQUEFA FC A – CALAF A
07/gener – 10.30h
Benjamí 7 Grup 41 Tercera Divisió
MASQUEFA FC A– ST SADURNÍ B
07/gener - 11.30h
Aleví Grup 35 Quarta Divisió
MASQUEFA FC C – EFO 87 C

08/gener – 10.30h
Benjamí 7 Grup 43 Tercera Divisió
MASQUEFA FC B – P. JOVE DE LES
ROQUETES B
08/gener – 12h
Quarta Catalana Grup 7
MASQUEFA FC A – CALAF A
08/gener – 14h
Femení Segona Divisió Grup 1
MASQUEFA FC A – VALLIRANA A
08/gener – 17h
Cadet Grup 31 Segona Divisió
MASQUEFA FC A– PIERA A
14/gener - 11.30h
Femení Infantil Aleví Segona Divisió
Grup 1
MASQUEFA FC A”– REUS A

07/gener – 13h
Infantil Grup 39 Tercera Divisió
MASQUEFA FC A – FUNDACIÓ
ATL.VILAFRANCA C

14/gener – 16.30h
38è Campionat de Catalunya Futbol
Veterà 3a Divisió
FC MASQUEFA – INCRESA
MOLINS

07/gener – 18.30h
Juvenil Grup 31 Segona Divisió
MASQUEFA FC A – ANOIA A

21/gener – 09.15h
Benjamí 7 Grup 42 Tercera Divisió
MASQUEFA FC C – CAPELLADES B

08/gener – 09.15h
Prebenjamí 7 Grup 44
MASQUEFA FC C – SITGES B

21/gener – 09.15h
Aleví Grup 43 Quarta Divisió
MASQUEFA FC A– ÒDENA A

08/gener – 09.15h
Aleví Grup 45 Quarta Divisió
MASQUEFA FC B – RIUDEBITLLES A

21/gener – 10.30h
Prebenjamí 7 Grup 45
MASQUEFA FC A – LA POBLA
CLARAMUNT B

08/gener – 10.30h
Prebenjamí 7 Grup 43
MASQUEFA FC B – IGUALADA B

21/gener – 10.30h
Benjamí 7 Grup 41 Tercera Divisió

MASQUEFA FC A – IGUALADA D
21/gener - 11.30h
Aleví Grup 35 Quarta Divisió
MASQUEFA FC C – ABRERA B
21/gener – 13h
Infantil Grup 39 Tercera Divisió
MASQUEFA FC A – LA POBLA
CLARAMUNT B
21/gener – 18.30h
Juvenil Grup 31 Segona Divisió
MASQUEFA FC A – BASE
OLÈRDOLA B
22/gener – 09.15h
Prebenjamí 7 Grup 44
MASQUEFA FC C – LA POBLA
CLARAMUNT A
22/gener – 09.15h
Aleví Grup 45 Quarta Divisió
MASQUEFA FC B – LA GRANADA A
22/gener – 10.30h
Prebenjamí 7 Grup 43
MASQUEFA FC B – ÒDENA B
22/gener – 10.30h
Benjamí 7 Grup 43 Tercera Divisió
MASQUEFA FC B – VILANOVA
GELTRÚ C
22/gener – 12h
Quarta Catalana Grup 7
MASQUEFA FC A– PIRÀMIDES
D’IGUALADA A
22/gener – 14h
Femení Segona Divisió Grup 1
MASQUEFA FC A – CERVELLÓ A
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22/gener – 17h
Cadet Grup 31 Segona Divisió
MASQUEFA FC A– ÒDENA B

FS GRUP TDE
ESPARDENYA
MASQUEFA
07/gener – 12h
Territorial Catalana Grup 3
CFS GAMPER SPORT A – 5
MARTORELL CLUB SALA A
28/gener – 12h
Territorial Catalana Grup 3
CFS GAMPER SPORT A –
RIPOLLET B

MASQUEFA TENNIS
TAULA CLUB
08/gener – 11h
MASQUEFA TTC – LLUÏSOS DE
GRÀCIAS B
22/gener – 11h
MASQUEFATTC – CTT ATENEU 1882

CLUB
EXCURSIONISTA
ANOIA
Dissabte 14
Projecte CIMS ‘10 anys de
CEA’
La Mola de Sant Llorenç del Munt
(1101m)
Per a més informació, dirigiuvos al Club Excursionista Anoia,
els divendres de 19 a 21h al
93.772.67.20. o al carrer Crehueta,
33.També a ceanoia@hotmail.com

Horari de les dependències municipals per les festes de Nadal
El dilluns 26 de desembre i el divendres 6 de gener les
dependències municipals restaran tancades per les
festivitats de Sant Esteve i Reis.
El dia 5 de gener també romandran tancades. Hi haurà
serveis mínims a l’Ajuntament (C/ Major, 93 – 93 772 50
30) de 9h a 13h.
La resta de dies de les festes de Nadal els horaris de les
diverses dependències municipals seran els següents:
Ajuntament
•
Del dimarts 27 de desembre al divendres 30, l’horari d’atenció al
públic serà de 9h a 14h. El dia 29 obrirà també a la tarda de 17h a
19h.
•
Del 2 al 4 de gener, l’horari serà de 9h a 14h. El dia 2 obrirà també a
la tarda, de 17h a 19h.
Serveis Territorials
•
Del dimarts 27 de desembre al divendres 30, l’horari d’atenció al
públic serà de 9h a 14h.

•

Del 2 al 4 de gener l’horari serà de 9h a 14h, i el dia 2 també a la
tarda, de 17h a 19h.
Centre Tecnològic Comunitari
•
Del dimarts 27 de desembre al divendres 30, l’horari d’atenció al
públic serà de 10h a 13h, i el dia 27 també a la tarda, de 17h a 20h.
•
Del 2 al 4 de gener l’horari d’atenció al públic serà de 10h a 13h, i el
dia 2 també a la tarda, de 17h a 20h.
Biblioteca Municipal
•
Mantindrà l’horari habitual: de dilluns a divendres, de 15.30h a 20h. I
el dimecres al matí de 10h a 13.30h.
•
Els dissabtes 24 i 31 de desembre, i 7 de gener, romandrà tancada.
Casal de Joves
•
Estarà tancat del 27 al 29 de desembre.
•
El dia 30 de desembre obrirà de 15h a 20h.
•
Els dissabtes 24 i 31 de desembre, i 7 de gener, romandrà tancat.
•
Del 2 al 4 de gener obrirà en l’horari habitual



2012
Gener

Febrer

Cavalcada de Reis

Festa de Carnaval

Març

Abril

Diumenge de Rams

Dia Internacional de la Dona

Divendres Sant. Processó de Setmana Santa
Dilluns de Pasqua. Aplec al Cementiri Vell

Diumenge de Pasqua. Cantada de Caramelles
Fira Futur
Sant Josep

Sant Jordi

Maig
Sant Isidre

Dia Mundial d’Internet

Juny

Festa del Roser a la Beguda

Dia Internacional del Medi Ambient

Festa de l’Esport

Corpus

Ciutat Gegantera

Festa Major Petita.
Sant Isidre
Dia Mundial sense Tabac

Arribada de la Flama del Canigó. Nit de Sant Joan

Nit de l’Esport

2012
Juliol

Agost

Festa Major El Maset

Festa Major de Can Quiseró

Santa Magdalena

Festa Major de la Beguda

Festa Major Can Parellada

Festa Major

Setembre
Festa Major de la Beguda

Octubre

Dia Internacional de la Gent Gran

Setmana Gent Gran

Festa de la Vellesa a La Beguda
Diada Nacional de Catalunya

Festa del Raïm

XII:Trobada de Puntaires

Novembre
Tots Sants

Castanyada

Desembre
Dia Internacional de les
persones amb discapacitat

Dia Mundial de la
lluita contra la Sida

Dia dels Drets Humans

Dia Universal dels Drets de l’Infant
Dia Internacional contra la violència de gènere

Nadal
Nit de Cap d’Any

Sant Esteve. Concert de Nadal
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Un concert, dues bones causes

El Casal de Joves
va
acollir
el
dissabte 3 de
desembre
el
festival ‘Música
contra la Sida’,
un
concert
organitzat pel Casal, la Comissió Jove U18 i
l’Esplai Giravolt amb un objectiu doblement
solidari. D’una banda, per donar suport
a totes aquelles persones que han de fer
front a una de les malalties més perilloses
i desconegudes, sensibilitzar sobre la Sida
i altres malalties de transmissió sexual, i
conèixer alguns consells per a prevenir-les.
I, d’altra banda, per ajudar les famílies de
Masquefa amb més necessitats.
Per això els assistents al festival van pagar
una entrada simbòlica. El requisit per entrar
al concert era portar aliments com ara

llaunes de tonyina,
llegums,
pasta,
arròs,
menjar
enllaunat,
en
definitiva, menjar
amb una data de
caducitat
llarga,
així com productes
d’higiene personal:
sabó, xampú, pasta
de dents... En total
es van recollir tres caixes plenes fins dalt,
que es lliuraran a l’Associació del Grup de
Voluntaris de Masquefa perquè les reparteixi
entre les famílies més necessitades de la
nostra vila.
El festival ‘Música contra la Sida’ va
comptar amb les actuacions de tres grups.
Els assistents van gaudir de la música en
directe dels Trumpets of Falopi, una jove
banda ‘ska’ que sempre està disposada a
col·laborar per una causa solidària i que
és també l’autora de la cançó ‘Gegants
al Carrer’, l’himne de Masquefa Ciutat
Gegantera 2012. També va actuar OBI C,
un Mc masquefí que va fer sentir les seves
rimes a ritme de ‘hip hop’, fent sonar el
seu ‘flow’. A més, els martorellencs NO
PE van sorprendre tothom amb diverses
cançons pròpies d’un estil musical molt
personal, lleugerament influenciat per
‘l’indie-rock’, i amb algunes versions
plenes de missatges cínics sobre l’acritud
de la vida, els atacs de nervis, la mort, la

monotonia i l’alegria.
El festival ‘Música contra la Sida’ va ser
possible gràcies al treball conjunt de l’equip
de Joventut de l’Ajuntament, la Comissió
de Joves del Casal U18 i l’Esplai Giravolt.
L’esplai va fer un gran mural per al concert, i
va oferir als assistents un servei de bar amb
begudes saludables i còctels sense alcohol.
També durant el festival el guanyador
del concurs de grafits organitzat per la
regidoria de Joventut, Àlex García, va pintar
un original grafit a l’altell del Casal.

CASAL de JOVES. L’AGENDA de gener
Cap de setmana del
13 i 14 de gener:
Divendres: taller de reciclatge
Dissabte: taller de marc de fotos

Cap de setmana del
20 i 21 de gener:
Divendres: jocs de Taula
Dissabte: campionat de futbolí

AGENDA del PIDCES
13 de gener: passaclasses
20 de gener: projecció de l’audiovisual ‘No a la guerra’
27 de gener: exposició ‘Respectem la pau’

Cap de setmana del
27 i 28 de gener:
Divendres: campionat de billar
Dissabte: campionat ‘Play Station’
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LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
Nous temps, noves solucions
Vivim temps difícils i tots plegats, també les
administracions, hem de reinventar-nos. La
crisi ens obliga a trobar noves solucions.
L’Ajuntament –que en el pressupost per al
2012 preveu ingressar 504.632 euros menys‑ ha de ser capaç
de posar en valor tots els actius que té i trobar noves vies que
permetin mantenir el nivell de serveis que els masquefins hem
guanyat els darrers anys, sense haver d’apujar els impostos per
sobre del cost de la vida.
Amb aquest compromís, l’Ajuntament traurà a subhasta una
parcel·la que té en propietat al polígon La Pedrosa. Ho farà davant
l’interès que han mostrat diverses firmes per trobar una finca
a Masquefa on instal·lar una superfície comercial d’alimentació.
També llogarà una altra finca contigua durant trenta anys, on
s’hi habilitarà l’aparcament. Amb aquesta operació l’Ajuntament
no només s’assegurarà un important ingrés addicional (el preu
de sortida de la subhasta és de quasi 1.400.000 euros), sinó
que amb el lloguer (a raó d’un mínim de 75.000 euros anuals)
es garantirà uns ingressos recurrents per al futur. En definitiva,
aquesta nova via ha d’ajudar l’Ajuntament a continuar fent
costat als vilatans no només avui sinó també demà.
Estimats Reis d’Orient
Us demanem que li feu saber a l’alcalde
que una declaració institucional no es
pot convertir en una eina de propaganda
del Sr. Boquete per al seu lluïment personal, com va fer a la revista
del mes d’octubre, explicant en ella la seva vida personal i fent-se
seus comentaris de la resta de grups polítics. Si l’espai a la revista
dedicada als partits és cada dos mesos, s’hauria de respectar tant
si el partit és del govern o de l’oposició. Sabem que faran el que
voldran, però confiem en vosaltres, que sou mags, i no volem deixar
passar l’oportunitat de reclamar una revista de tots.
En vista de la dificultat de l’alcalde per quadrar la seva agenda,
hem sofert uns excés de plens extraordinaris, entenem que
prescindibles. Aquests han estat convocats amb precipitació i a
hores no habituals, impedint la participació tant dels regidors com
del vilatans, amb l’agreujant de no facilitar la informació oportuna a
temps. Entenem que en la situació actual cal optimitzar el temps i
els diners, tenint en compte que un ple suposa una despesa només

Catalunya

El grupo popular de Masquefa les felicitan las
fiestas a todas las masquefinas y masquefines.
En el pleno ordinario del pasado mes de
noviembre y con el voto en contra de toda
la oposición, se aprobó la venta de una gran

Entenem que la implantació d’una superfície comercial
d’alimentació no ha d’anar en detriment de les botigues. Ja avui
molt masquefins marxen fora per comprar en establiments
d’aquestes característiques, o hi compren des de l’ordinador de
casa fent un simple click. Tot al contrari, aquesta implantació pot
ser un complement i un estímul, i portar-nos a Masquefa clients
que avui van a d’altres superfícies més llunyanes i que vindran
a la nostra vila si la tenen més a prop, fet que propiciarà que
comprin també a les botigues. No oblidem, tampoc, que aquesta
nova activitat pot suposar entre 20 i 30 nous llocs de treball,
en funció del tipus d’establiment que s’hi instal·li. L’Ajuntament,
per llei, no pot obligar l’empresa a contractar veïns de Masquefa.
Però seria un insult que algú pensés que l’Ajuntament no vetllarà
perquè tinguin la màxima prioritat per accedir a la feina.
En aquest esforç per trobar noves vies l’Ajuntament també
ha aprovat ampliar la concessió del servei d’aigua a l’empresa
Anaigua, rebent a canvi 1.570.000 euros en concepte de cànon
avançat, i garantint-se per als 25 anys vinents 122.500 euros
anuals en concepte de cànon de l’aigua i cànon de clavegueram.
Amb l’esperança que tot plegat ens faci avançar cap a un futur
millor, el grup de Convergència i Unió us desitja un Bon Nadal
i un feliç any 2012.
Convergència i Unió
en regidors al voltant de 2.500 euros (més de 300 euros només
per l’alcalde). Com que es tracta d’una despesa que paguem tots els
vilatans, creiem que és una falta de respecte molt greu i per aquest
motiu us demanem urgentment una agenda per l’Alcalde.
Us demanem també una calculadora per tal que l’any que ve puguin
entregar els pressuposts a temps, ja que entenem que amb la
majoria absoluta haurien d’estar aprovats amb més antelació que
aquest any. Sembla que de tisores ja en tenim, però necessitarem
cinta adhesiva per enganxar els pressupostos que altres retallen.
Us demanem també que l’any que ve tots els comerços de
Masquefa, siguin pocs o molts, puguin participar de la Fira Medieval.
Com a darrer i més important desig, us demanem que els
masquefins i masquefines gaudeixin d’unes Bones Festes de Nadal
i un Feliç 2012.
P.D.: no volem deixar passar l’oportunitat de demanar aigua per la
piscina que uns Reis d’Orient que van passar per Masquefa el mes
de Maig ens van prometre.
Progrés Municipal (PSC - APM)

parcela de 4.500 m2, en zona verde, que fue recalificada, por un
importe de aproximadamente 1.300.000 €, para la instalación de una
gran superficie comercial y alquilar los terrenos donde aparcan los
camiones, para aparcamiento de dicho centro.
Nosotros nos preguntamos cuantas tiendas de Masquefa tendrán
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que cerrar, cuantos trabajadores pasarán a engrosar las listas del paro,
para que el ayuntamiento pueda rebajar en 1.300.000€ la deuda
con los bancos, (que nos gustaría saber su cuantía), deuda que creó
el ayuntamiento sin contar con los comerciantes de Masquefa, que
hace apenas un mes, se les subieron los impuestos y ahora tendrán
que cerrar.
Nuestro grupo no pudo asistir al último pleno ya que nos
convocaron con horas de antelación; en un principio los plenos
deberían celebrarse el segundo jueves de cada mes, ahora se
cambian las fechas para cuando les vaya bien al equipo de gobierno,
sin preocuparse de los demás grupos municipales y sin que el

público pueda asistir, por falta de tiempo.
También nos gustaría saber para cuando el público podrá hacer
preguntas en los plenos.
Todos los grupos de la oposición hemos pedido las cuentas del
2010, la situación de cumplimiento de presupuesto de 2011 y el
presupuesto para el 2012 y a fecha de hoy no tenemos respuesta
alguna.
Los que somos creyentes, esperamos que el Niño Dios traiga
cordura a nuestros gobernantes y los que no lo son, tengan también
esperanza, porque no hay mal que dure para siempre.
Partit Popular

Esperamos sirva el presente escrito para
aclarar qué es, por qué se forma y qué objetivos
tiene nuestra formación “Força Masquefa”.
“Força Masquefa” somos un grupo de personas
sin ninguna ambición política, con nuestros
defectos y virtudes. Nuestro nexo de unión no
es una convicción política, sino la ilusión y las
ganas de hacer bien las cosas, de luchar por conseguir todo aquello
que pueda favorecer a los ciudadanos, en definitiva, aportar nuestro
granito de arena para que cada vez Masquefa sea un lugar mejor
donde vivir. Somos un partido independiente, un partido variopinto
en convicciones políticas, un partido que prioriza el bienestar de
las personas ante cualquier calificativo de inclinación política. No se
nos puede considerar ni de derechas ni de izquierdas, ni menos aún
ultras de nada. La mayoría somos de ese pensamiento y los pocos
que tienen alguna inclinación, ésta, no está por encima del buen
hacer y la ilusión por la mejora de las personas.
Rechazamos unánimemente la violencia de todo tipo, ya que tan
dura e intolerable es la que se lleva a cabo de forma física como la
psicológica, que afecta a inocentes sin comerlo ni beberlo.
Defendemos la palabra, la razón, la igualdad, la verdad, la democracia
y la Justicia. Pensamos que nuestros representantes en el
Ayuntamiento tienen que ser personas al servicio de personas,

dispuestos a escuchar y a respetar las inquietudes de la población,
ayudando y mejorando el día a día y el futuro de todos nosotros
como pueblo, todo ello con una magnífica y clara gestión. Es por
ello que quisimos también formar parte.
Defendemos la democracia y defendemos la “presunción de
inocencia”. Queremos creer en la Justicia. Rechazamos los juicios
públicos siempre modificados a la conveniencia de algunos y en
contra de otros. No se puede condenar a una persona sin haber
tenido un juicio justo. Si tenemos jueces es para evitar que el pez
grande se coma al pequeño cuando se le antoje.
Pedimos disculpas a la población de Masquefa por haber tardado
en dirigirnos a vosotros, pero hemos tenido muchas dificultades
para hacerlo. Llegamos tarde a la presentación en el anterior
“Masquefa Batega” por un lado, y por otro, tuvimos que callar ante
otros medios de comunicación al ver como nuestras declaraciones
aparecían al día siguiente totalmente tergiversadas, hasta el punto
de que parecía que habíamos dicho lo contrario.
Esperamos que la revista llegue a todos los vecinos pues todos
tenemos los mismos derechos.
Queremos dar las gracias al apoyo de muchísimos ciudadanos,
votantes o no de Força Masquefa.Todos esperamos que laVERDAD
y la JUSTICIA triunfen.
Força Masquefa

Quan les coses es fan malament cal
denunciar-ho; però quan es fan bé, llavors
cal dir-ho i fins i tot celebrar-ho. Aquesta és
la nostra tònica. Des fa temps que el Grup
Municipal d’ERC a Masquefa vol i treballa en
un programa constructiu que no es recolza només en la crítica per
tal d’aconseguir vots i arribar a “seure en la cadira”.
El passat dijous 24 de novembre es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant subhasta (del terreny de la Pedrosa). I es
va aprovar mercès a la majoria absoluta de CIU puix els altres grups
hi van votar en contra.
Ha estat un dilema per a nosaltres haver d’emetre el nostre vot
en contra. Per una banda, el fet que arribi una empresa a Masquefa,
s’estableixi i doni feina és sempre una excel·lent notícia. Però tenim
memòria i no ens fiem dels sopars de duro. Per aquesta raó vam
demanar en el Ple, que s’inclogués una clàusula en la contracta de
venda mitjançant la qual s’assegurés que els llocs de feina serien per
a persones de Masquefa, per a la nostra gent. La resposta va ser que

“això no es podia fer perquè era la compra d’un particular”.
Bé, i tornant al tema de la memòria històrica, molts dels que
avui estan a l’atur de ben segur que recordaran el tema de l’Aldi.
Semblava que l’establiment d’aquesta empresa a ca nostre donaria
molts llocs de feina. Però el temps ha passat i a l’Aldi no hi treballa
tanta gent nostra. Ens van ensarronar, cal dir-ho, i descaradament.
Ara amb la benedicció de CIU, segurament un supermercat o un
altre s’emplaçarà a la Pedrosa. La negativa d’incloure o exigir una
clàusula en la contracta per la qual la feina, cas d’haver-la, es quedés
a Masquefa ens ha decantat pel vot en contra.
Ara tindrem una altra mega empresa de vendes a Masquefa. En
ella, si no ho volen, no hi treballarà ningú d’aquí. D’altra banda els
comerciants de la nostra vila, la gent que es guanya la vida durament,
que arriba escaig a final de mes i que SÍ que dóna feina als de casa...
Aquests rebran, i com!
Aprofitant aquest espai volem desitjar un Bon Nadal a tots els
masquefins i masquefines
Esquerra-AM

La revista ‘Masquefa Batega’ no es fa responsable ni necessàriament comparteix les opinions
expressades en aquesta secció pels diferents grups municipals de l’Ajuntament
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NOM: Coral l’Alzinar
ANY DE CREACIÓ: 1978
INTEGRANTS: 35 persones
CATEGORIA: Cultura
ACTIVITAT: Cant coral
adreça: plaça Josep Maria Vila (plaça de l’Estació) s/n. Edifici
del Casal de l’Alzinar
telf.: 93 772 68 61 (Oficines de l’Alzinar ) / 93 772 67 54
(Maria Teresa)
web: www.amasquefa.com/alzinar

Coral l’Alzinar: les veus que mantenen viva
una tradició amb més de cent anys d’història
Arxiu de la CBBM

La Coral l’Alzinar va néixer per Pasqua del 1978. La Societat Recreativa i Cultural l’Alzinar estava
construint el Casal de la plaça de l’Estació. I en Josep Julià Càlix va tenir la pensada d’organitzar un
concert de caramelles per recaptar diners i contribuir a finançar-lo. Poc s’imaginaven aquells cantaires
que estaven escrivint les primeres notes d’una extensa partitura. Aquest 2011 la Coral l’Alzinar ha
celebrat 33 anys d’activitat ininterrompuda, sota l’aixopluc de la Societat l’Alzinar, de la qual forma part.
Amb aquell primer concert l’entitat també recollia el testimoni d’una llarga tradició de cant coral a la
nostra vila. La Coral de l’Alzinar es l’hereva de la Coral de la Unió Masquefense fundada l’any 1903 i
desapareguda després de la guerra civil, i també de totes les altres corals masquefines de després de
la guerra, com la Coral de mossèn Ramon Pigrau, la Coral del Doctor Rotllant i la Coral que dirigia
magistralment en Josep Gibernau. Avui Masquefa pot presumir de més d’un segle de cant coral.
Des d’aquella cantada del 1978 i fins a l’estiu d’aquest mateix 2011, la Coral l’Alzinar -membre de
la Federació Cors de Clavé- ha estat dirigida per una prestigiosa batuta, la de Josep Mata i Balart. ‘El
Mestre Mata’ és una figura clau en la història de l’entitat. La seva mestria, dedicació, esforç i paciència
han fet possible que aquests 33 anys la coral ens hagi ofert les seves quatre cantades anuals: les
caramelles de Pasqua, el concert de Nadal, l’audició de la Festa Major de Santa Magdalena -aquesta amb
la inestimable col·laboració dels Montgrins- i la missa cantada de la Festa Major Petita. Als seus 89 anys
el ‘Mestre Mata’ va decidir deixar la Coral i gaudir d’un merescut repòs, no sense abans encoratjar els
cantaires a continuar. Aquest any l’entitat ha iniciat una nova i il·lusionant etapa, sota la direcció del
jove mestre Enric Fernández de Quincoces i Pascual. El grup s’esforçarà a mantenir el seu repertori de
peces clàssiques i intentarà ampliar-lo amb algunes peces modernes. Per a fer-ho compta amb un equip
de 35 cantaires, entre els quals hi figuren encara algunes veus que ens han endolcit la vida des d’aquell
1978. L’entitat desitja que aquesta sigui una etapa tant o més llarga que l’anterior. Per això fa una crida
a tots els joves cantaires que s’hi vulguin afegir: “gaudiran d’una activitat cultural, s’ho passaran bé i
contribuiran a mantenir una de les nostres tradicions”, diu la Maria Teresa, la presidenta. La Coral assaja
els dimecres de 10 a 2/4 de 12 de la nit.
La Coral l’Alzinar també vol tenir un emocionat record per a tots aquells cantaires que malauradament
ja no són entre nosaltres.

“L’entitat, dirigida des dels seus orígens pel ‘Mestre Mata’, ha
iniciat aquest any una nova i il·lusionant etapa sota la batuta
del jove mestre Enric Fernández de Quincoces i Pascual”

