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El CRARC, la pedra angular d’un pla
per fomentar el turisme i el comerç

MASQUEFA

SABÍEU QUE...
CURSOS DE MASSATGE INFANTIL
El tacte és el primer sentit que es
desenvolupa en l’ésser humà. És un gran
mitjà per estimular el desenvolupament
fisiològic, psicològic i emocional del
bebè. Qualsevol nadó es nodreix
d’aliment però també d’amor. De totes
les sensacions que poden experimentarse durant la vida les més impor tants
són les que rebem en les primeres
fases del desenvolupament i, d’aquestes,
les que es transmeten mitjançant el
tacte. El massatge infantil es una eina
de comunicació amb el nostre nadó
mitjançant la mirada, les paraules, el
contacte. Ens permet crear un espai i un
temps d’escolta, acceptació i comprensió
cap als nostres fills.
Però quins beneficis obté el nadó?
• Potencia el sistema immunològic
• Millora els sistema neurològic i
endocrí
• Ajuda a relaxar-se
• Ajuda a disminuir les hormones

•
•
•
•
•

responsables de l’estrès
Li permet conèixer el seu cos
Incrementa l’autoestima
Millora el sistema digestiu,
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Proporciona seguretat
Fomenta els vincles positius

I els pares, què obtenen?
• Autoconfiança
• Ajuda a relaxar-se
• Concedeix un important temps
centrat en el fill
• Fomenta la interacció amb el nadó
• Proporciona un espai de
comunicació: respondre als
missatges no verbals del nadó
El CAP de Masquefa organitza cursos de
massatge infantil. Per a més informació
podeu adreçar-vos al centre (avinguda
Catalunya, 3-5) o trucar al 93 772 64 34.
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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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El PRESSUPOST MUNICIPAL PER AL 2015

PRESSUPOST 2015:
MÉS I MILLORS
SERVEIS ALS VILATANS
El pressupost de l’Ajuntament per a aquest 2015 és de 12.843.113,44 euros i torna a
prioritzar els serveis als vilatans, la cober tura social a les famílies en situació de vulnerabilitat,
i la promoció econòmica. També fa un impor tant esforç inversor i destina 3.947.903,86
euros a 26 actuacions arreu del municipi que han de contribuir a garantir la cohesió social i
millorar la qualitat de vida dels masquefins.

Imatge virtual del futur Centre de Dia i els pisos amb serveis

El pressupost no només consolida els
serveis als masquefins sinó que torna
a fer un pas endavant per posar-ne de
nous en marxa, de la mateixa manera
que ja es va fer l’any passat, quan es van
obrir el Centre d’Atenció Primària, el
nou Casal d’Avis o l’Aula de Música a
la Torre dels Tenas. Entre les inversions
destaquen, per exemple, els 669.180
euros que aquest any es destinaran al
projecte per rehabilitar l’antic cinema
i fer-hi un nou Centre de Dia per a
persones dependents i 6 pisos amb
serveis per a gent gran.
Una altra actuació destacada, que ja
ha començat, és la primera fase de la
piscina cober ta, a la qual el pressupost
d’aquest 2015 destina 435.000 euros.
D’aquesta manera es resoldrà una

assignatura pendent que s’arrossega
de lluny: disposar d’un equipament que
doni servei tant a l’estiu com a l’hivern,
evitant que els masquefins hagin de
marxar fora. La previsió és que aquesta
primera fase, la piscina en format d’estiu,
estigui enllestida al juny. Després, en una
segona fase, se’n farà el cobriment.
El capítol d’inversions també inclou la
segona fase de la remodelació de la Plaça
Josep Maria Vila -la Plaça de l’Estació-,
també en marxa. Es tracta d’una actuació
obligada a causa del mal estat d’un
col·lector d’aigües que la travessa de
banda a banda i que pateix fugues que
afecten fins i tot el soterrani de l’edifici
de l’Alzinar. La reforma es fa d’acord
amb el disseny resultant del procés de
par ticipació ciutadana que va convocar

l’Ajuntament amb caràcter vinculant. Les
obres permetran fomentar l’ocupació
directa: hi treballaran persones que
estaven a l’atur i que el Consistori ha
pogut contractar temporalment amb
un pla d’ocupació subvencionat amb
166.289,17 euros de la Diputació. En
total, durant el primer trimestre d'aquest
any, es contractaran 17 persones, algunes
de les quals duran a terme també els
treballs complementaris de l’obra de
la piscina. Aquestes contractacions se
sumen a les 20 que ja es van poder fer
l’any passat amb plans d’ocupació.
El pressupost, a més, preveu una
par tida d’1.500.000 euros per a les
obres d’urbanització del Maset. Aquesta
(Continua a la pàgina 4)

EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER AL 2015
(Ve de la pàgina 3)
mateixa par tida ja estava contemplada
l’any passat, però finalment no es
va poder abordar l’actuació ja que
encara s’està treballant en el pla de
reparcel·lació –pas previ a les obresdegut a la complexitat que presenten
aquestes urbanitzacions fetes als anys
60. El pla es troba en la recta final. Una
vegada acabat, l’Ajuntament farà una
consulta entre els propietaris del Maset

perquè siguin ells els qui decideixin
el moment més adient per engegar
l’actuació. El govern no començarà les
obre sense que abans no s’hagi fet la
consulta, d’acord amb el compromís
adquirit.
Entre les inversions, també destaquen
els 270.000 euros que s’empraran
en la millora de l’enllumenat públic
i dels carrers del centre urbà i de les
urbanitzacions. O els 65.000 euros
destinats a la instal·lació d'una nova
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graderia a la platea de la Sala Polivalent,
que complementarà les actuals graderies
perquè l'espai pugui funcionar com un
teatre en condicions òptimes, i a altres
millores a la sala.
El pressupost es va aprovar en el Ple
amb els 8 vots a favor del govern de
Convergència i Unió, i els 5 vots contraris
de l’oposició: Progrés Municipal (PSCAPM), Par tit Popular, Força Masquefa,
Esquerra i el regidor no adscrit David
Minoves.

1. 039.000€ EN EDUCACIÓ I
223.000 PER A SERVEIS SOCIALS
A banda de les inversions, també el
pressupost ordinari se centra en els
serveis als veïns. En aquest sentit, es
destinen 1.039.456,28 euros a Educació,
par tida que inclou els recursos que
l’Ajuntament apor ta per finançar -en
més del 50%- el cost de les dues escoles
bressol municipals, els Espais Familiars,
el manteniment dels centres educatius
i els subministraments, la formació
del professorat i els programes
d’acompanyament a l’escolaritat, entre
altres.
La par tida de Serveis Socials s’augmenta

en 70.000 euros fins arribar als 223.000.
Es consoliden la plantilla de treballadors
socials –augmentada els darrers anys–,
el servei de teleassistència, el xec servei
i l’Equip d’Atenció a la Dona, que des
del 2014 veu doblada l’apor tació
de l’Ajuntament. També es dediquen
25.000 euros a l’Associació del Grup
de Voluntaris per comprar aliments
per a les famílies amb més necessitats,
xifra que se suma a les impor tants
apor tacions en espècies que fa Aldi.
A més, s’incrementen de 50.000 a
75.000 euros els ajuts per a suficiència

alimentària, i puja la par tida per a
beques, que passa de 6.000 a 15.000
euros.
Els àmbits de promoció econòmica i
formació es doten amb 153.638,54
euros, un 53% més que l’exercici anterior.
En la promoció econòmica destaquen
els esforços per potenciar les activitats
comercials de la Festa del Raïm i la Festa
de Sant Eloi. Pel que fa la formació, el
pressupost reserva 46.125 euros per a
la realització de cursos, especialment els
relacionats amb els perfils professionals
que més demanden les empreses.

SOSTENIBILITAT FINANCERA
Totes aquestes actuacions són possibles
per la situació d’estabilitat financera que
presenten les arques municipals després
de les mesures d’estalvi, eficiència i
eficàcia dutes a terme els darrers anys.
L’Ajuntament, que té un termini mitjà
de pagament als proveïdors de 30 dies,

preveu tancar el 2014 amb una ràtio
d’endeutament per sota del 75%, la
qual permet demanar crèdits sense
haver de sol·licitar autorització a la
Generalitat. A més, el 2014 es va poder
amor titzar anticipadament crèdit per
valor de 154.000 euros, alliberant així

uns recursos per a la despesa ordinària
d’enguany. Aquest 2015 es concer taran
dos nous crèdits, un d’1.160.000 i un
altre de 175.000, aquest darrer amb la
Diputació i a interès zero. Tot i així, es
preveu tancar novament l’exercici per
sota del 75% d’endeutament.
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NOTÍCIES

El 7 i 8 de març, Festa de Sant Eloi
Masquefa celebrarà el cap de setmana del 7 i 8 de març la segona
edició de la Festa de Sant Eloi, amb la qual vol rememorar els
seus orígens industrials. La celebració estava programada per
al novembre passat –coincidint amb la diada del patró de la
metal·lúrgia, Sant Eloi- però la pluja va obligar a suspendre bona
part del programa i només es van poder fer les activitats culturals
a cobert.
Ara es mantindran la gran majoria d’activitats que hi havia previstes i
també se n’afegiran algunes de noves. La Festa de Sant Eloi tornarà
a tenir com a escenari La Fàbrica Rogelio Rojo i el seu entorn: el
pati de la fàbrica, el jardí del CTC i l’avinguda Catalunya. Durant
tot el cap de setmana es farà el Mercat de Sant Eloi, amb una triple
proposta. D’una banda, tot el dissabte i el matí de diumenge, els
comerciants masquefins treuran la parada al carrer per instal·lar-la
davant del CTC, a l’avinguda Catalunya. Allà mostraran els serveis
i productes que ofereixen, entre aquests una temptadora oferta
gastronòmica. D’altra banda, tot dissabte i tot diumenge el jardí
del CTC es convertirà en un gran mercat d’artesans. I, finalment,
com a novetat, també se celebrarà un mercat de proximitat que
promocionarà els productes fets a Masquefa i rodalies. A més, al
pati de la Rojo s’hi instal·larà una petita granja de gallines per als
nens, que també podran gaudir de la recreació d’una original vaca,
així com de passejades amb ruquets.
D’altra banda, la Festa de Sant Eloi inclourà una mostra d’oficis
antics i, tant dissabte com diumenge, una doble jornada de portes
obertes al Centre d’interpretació sobre la història de La Fàbrica
Rogelio Rojo, que, després de la inauguració de l’any passat,
mostrarà ara algunes novetats.
També hi haurà altres activitats per a dinamitzar el mercat i animar

Se celebraran les activitats que es
van haver d’ajornar al novembre per
culpa de la pluja, i s’hi afegiran algunes
novetats per potenciar
aquesta celebració
els masquefins a sortir al carrer. Entre altres, hi ha previst un
espectacle amb falcons, un taller infantil de llavors i reforestació,
actuacions de dansa i un taller de quadres de sorra.
En els propers dies l’Ajuntament donarà a conèixer la programació
definitiva.

El 12 de març, novena edició de Fira Futur
El dijous 12 de març la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo
serà l’escenari d’una nova edició, la novena, de Fira Futur. Com
en anys anteriors, la fira comptarà amb la participació d’instituts,
universitats, acadèmies, serveis d’ocupació, cossos de seguretat i
institucions, els quals mostraran als visitants les diferents opcions
formatives i professionals que existeixen a l'Anoia Sud i el seu àmbit
d’influència tant per continuar estudiant com per iniciar-se en el
món laboral o millorar el seu lloc de treball actual.
Organitzada per l’Ajuntament de Masquefa, en el marc de la Xarxa
Transició Escola Treball Anoia Sud, i amb la col·laboració de la
Diputació i la Generalitat, la fira s’adreça als joves per ajudar-los
a l’hora de prendre una decisió tan important com el seu futur
acadèmic o professional, però també a persones de totes les edats
-ja estiguin en actiu o a l’atur- que aposten per formar-se de manera
continuada i, així, augmentar les seves opcions d’ocupabilitat.
Fira Futur obrirà portes de les 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia,
i de les 4 a les 7 de la tarda, per rebre les visites concertades de
diversos centres escolars, així com de totes les persones que s’hi
vulguin apropar.
Diversos orientadors de la Xarxa TET Anoia Sud oferiran informació
i assessorament als visitants sobre les diferents opcions de continuar
estudiant o incorporar-se al mercat de treball. També s’habilitarà
a la fira un espai dedicat a la mostra de professions, on diversos
expositors faran exhibicions i demostracions perquè els visitants
puguin palpar com són les feines que els proposen.

Instituts, universitats, acadèmies, serveis
d’ocupació, cossos de seguretat i
institucions mostraran a joves i adults
diverses opcions per continuar formantse o per incorporar-se al mercat laboral
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Espai Emprèn: un punt de trobada, formació i recursos
gratuïts per als emprenedors
L’Ajuntament de Masquefa ha posat en marxa l’Espai Emprèn,
un punt de trobada, formació i altres serveis gratuïts per a
emprenedors, empresaris i persones que tinguin en ment la
idea de crear el seu propi negoci. L’Espai Emprèn aglutina tots
els recursos que el Consistori posa a la disposició d’aquest
col·lectiu amb l’objectiu de continuar impulsant l’emprenedoria.
El servei es va presentar en un acte al CTC el 23 de gener. La
tècnica d’Emprenedoria i Empresa, Sílvia Mas, va detallar quins
són els recursos dels quals disposen els emprenedors. D’una
banda, l’Espai Emprèn ofereix supor t tècnic, proporcionant
informació i assessorament per crear el propi negoci, donant
supor t en la creació del Pla d’Empresa, i elaborant el cer tificat
de viabilitat que permet sol·licitar préstecs. També acompanya
les empreses per ajudar-les a consolidar-se. A més, és un espai
de trobada on les persones que estan generant o han generat
el seu projecte professional poden compar tir coneixements i
experiències i establir contactes. A la vegada, vol contribuir a
difondre els projectes dels emprenedors.
A més, des de l’Espai Emprèn s’organitzen cursos i tallers per
millorar les habilitats com a empresari. Una de les novetats
és que s’organitzaran píndoles formatives, sessions de cur ta
durada sobre coneixements molt pràctics i necessaris en el dia
a dia de l’activitat professional.
Posteriorment la consultora, formadora i coach masquefina Laia
Pascual, de Vitis Consulting, va impar tir el seminari ‘Com ser un
emprenedor d’èxit?’. En un format molt dinàmic i interactiu,
la sessió va oferir coneixements bàsics sobre les habilitats
imprescindibles que ha de tenir una persona emprenedora, i va
resoldre els dubtes dels par ticipants.
L’alcalde, Xavier Boquete, va destacar que l’Espai Emprèn “dóna

continuïtat a una aposta per l’emprenedoria que l’Ajuntament
ja ve fent des que el 2009 va obrir el CTC, i que ara es reforça”.
Va explicar que les administracions “si bé, no poden tenir la
solució a tot, sí que estan obligades a posar la llavor que permeti
generar opor tunitats”. I va recordar que l’Ajuntament treballa
en un triple vessant: oferint supor t als emprenedors que volen
crear el seu negoci i a les empreses, organitzant formació
específica per a emprenedors i persones a l’atur, i captant
empreses que s’implantin a Masquefa. En aquest sentit, va posar
d’exemple el polígon del Clot del Xarel·lo, que aquest mateix
2015 arribarà a la plena ocupació amb la implantació d’AutoGrues Sant Jordi. En aquest mateix polígon, la multinacional
alemanya Aldi Supermercats ja hi té en funcionament un gran
centre logístic.

L’Ajuntament dóna feina a unes
altres 17 persones en atur amb
un nou pla d’ocupació
El 20 de gener van començar a treballar 9 de les 17 persones
en situació d’atur a les que l’Ajuntament donarà feina
temporalment gràcies a un ajut de la Diputació per convocar
un nou pla d’ocupació. A totes aquestes persones se’ls fa un
contracte de 6 mesos de durada a jornada compler ta.
Les 9 persones que ja s’han contractat -1 paleta oficial de
primera, 4 paletes oficials de segona, i 4 peons- s’han incorporat
a la Brigada Municipal, on realitzen tasques de reparació i
manteniment dels carrers i els espais públics. També treballaran
en les obres de remodelació de la Plaça Josep Maria Vila i en
els treballs complementaris de l’obra de la primera fase de la
piscina cober ta. Aquest febrer l’Ajuntament ha convocat un nou

procés de selecció per contractar unes altres 8 persones en
atur, les quals se sumaran a aquestes primeres 9 contractacions.
La contractació d’aquestes 17 persones en atur mitjançant
aquest pla d’ocupació és possible gràcies a la subvenció de
166.289,17 euros atorgada per la Diputació mitjançant el
Programa complementari de foment de l’ocupació local.

“Bona part de les persones contractades
treballaran en l’obra de la Plaça Josep
Maria Vila i de la piscina”

“L’any passat l’Ajuntament ja va
poder contractar 20 persones amb
altres plans d’ocupació”
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Masquefa, Sant Esteve i Sant
Llorenç s’alien per plantar
cara a la crisi i l’atur
Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons, els
tres ajuntaments que integren la Mancomunitat de la Beguda
Alta, han signat un conveni de col·laboració per treballar
conjuntament per a la dinamització econòmica d’aquest territori.
L’objectiu és planificar i endegar accions conjuntes per plantar
cara a la crisi i a l’atur. Així, tots tres ajuntaments estableixen un
marc de col·laboració, relacions i compromisos en l’àmbit de la
dinamització territorial. La col·laboració es vehicularà mitjançant
el treball en xarxa, de manera que s’ampliaran i diversificaran les

NOTÍCIES
accions encaminades a dinamitzar l’economia.
D’acord amb el conveni, els tres ajuntaments cooperaran en els
àmbits de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, en els
recursos i serveis que s’ofereixen a les persones emprenedores
i al teixit empresarial per ajudar-los a crear nous negocis o a
consolidar el seu projecte empresarial, i en l’atenció a les
persones en situació d’atur, oferint-los formació i altres eines per
ajudar-les a trobar un lloc de treball. També s’endegaran accions
per a la dinamització comercial i turística dels tres municipis
amb l’objectiu de convertir-los en un pol d’atracció i dinamitzar
l’economia. En el desenvolupament de totes aquestes accions hi
jugarà un paper protagonista el Centre Tecnològic Comunitari de
Masquefa. De fet, el CTC ja està prestant, des que va entrar en
funcionament, serveis i recursos no només als veïns de Masquefa
sinó també els d’altres localitats del seu entorn, amb una clara
voluntat supramunicipal.

La Mancomunitat de la Beguda arranjarà diversos carrers en mal
estat i farà un camí de vianants fins a l’Estació
La Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta va aprovar
per unanimitat, en l’assemblea general celebrada el 2 de febrer,
el seu pressupost per a aquest 2015, que és de 187.654,65
euros. Els ingressos provenen de diverses subvencions de la
Diputació per un import total de 170.846,39 euros, així com
de les aportacions, per valor de 16.808,26 euros, que fan en
conjunt els tres Ajuntaments que integren la Mancomunitat
(Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hor tons).
En el capítol d’inversions, els projectes estrella del pressupost
del 2015 són la urbanització i millora de diversos carrers de
La Beguda Alta que es troben en mal estat de conservació, i la
creació d’un caminet per a vianants per accedir a l’estació dels

Ferrocarrils. Pel que fa a la primera actuació, s’asfaltaran els
carrers de la Rectoria, dels Hor ts, de l’Estació, de les Moreres,
i par t del Mossèn Cinto Verdaguer.
La segona actuació, l’itinerari de vianants, garantirà l’accessibilitat
i la seguretat de les persones que es desplacen a peu fins al
baixador del tren, ja que el carrer que hi porta no disposa
de voreres, amb els conseqüents perills que això compor ta.
L’obra començarà una vegada el Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat hagi fet
l’estesa de la fibra òptica des de l’estació dels ferrocarrils fins a
l’escola Vinyes Verdes, actuació que obligarà a aixecar també el
carrer que va al baixador.

El 22 de març, sisena plantada d’alzines al Bosc dels Infants
El diumenge 22 de març es farà la sisena plantada d’alzines
al Bosc dels Infants. A par tir de les 11 del matí, les famílies
amb nadons nascuts durant el 2014 podran recollir al parc
mateix l’alzina que els regalarà l’Ajuntament i plantar-la al bosc.
L’Ajuntament va iniciar aquest projecte el 2010 i des d’aleshores

ha regalat, cada any, alzines als nadons nascuts l’any anterior per
plantar-les en aquesta nova zona verda. Amb aquesta iniciativa,
Masquefa guanya un nou pulmó verd, alhora que sensibilitza
els infants de la impor tància de mantenir l’entorn natural i el
medi ambient.
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Continua el pla de millores al sector nord amb la
urbanització del carrer Pujades i adjacents
L’Ajuntament continua el pla de millores que, des de fa vuit anys, està duent a terme al sector
nord de Masquefa per posar-lo al dia i resoldre els impor tants dèficits que arrossegava des
de fa molt temps
Després dels treballs previs fets abans
de les festes de Nadal, el mes de gener
van començar el gruix de les obres del
projecte d’urbanització del carrer Pujades
–que experimentarà una transformació
total- i de millora de quatre vials adjacents:
els carrers dels Ametllers, Sol, Alzinar i Can
Mata.
Aquesta actuació, que es preveu que
estarà finalitzada a principi de maig, ha
d’acabar resolent una altra reivindicació
històrica dels veïns del sector nord. I és
que els problemes d’aparcament que
presenta el carrer Pujades –amb cotxes
estacionats a totes dues bandes- dificulten
la circulació dels conductors quan es
creuen dos vehicles en sentit contrari. Per
això, les obres d’urbanització contemplen
aprofitar tota l’amplada del carrer fins al
mur del Carrilet per ampliar la calçada, i en
alguns trams, també la vorera per facilitar
l’accés dels vianants. A més, es reordenaran
els aparcaments i s’hi crearan noves places.
També es pavimentarà tot el vial i s’hi
plantarà vegetació. El carrer Pujades tindrà
una vorera continua –en els trams que són
passatge- per garantir, així, la prioritat de
pas dels vianants per sobre dels vehicles.
En els carrers dels Ametllers i Sol l’actuació

consisteix a ampliar les voreres i reordenar
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 les persones que van a
peu també tinguin preferència. En el carrer
Can Mata es farà un fressat de l’aglomerat
existent i una nova capa d’asfaltatge per
deixar-lo en condicions òptimes.
Actualment les obres se centren en el
carrer dels Ametllers, on s’estan executant
els treballs per fer una vorera més ampla
en la banda del carrer on hi ha la façana
dels habitatges.

Cap cost per als veïns
L’obra d’urbanització del carrer Pujades
i de millora d’aquests quatre carrers
adjacents es va adjudicar a l’empresa
Construccions Jordi Riera SL per un
impor t de 358.540,04 euros (IVA
inclòs). L’Ajuntament compta amb una
subvenció de 170.017 euros del PUOSC
de la Generalitat i amb un ajut de 70.000
euros de la Xarxa de Governs Locals de
la Diputació de Barcelona. La resta del
finançament l’assumirà el Consistori, de
manera que les obres no compor taran
cap despesa per als veïns.

De la Plaça dels Jocs al nou parc de la Font del Roure
La urbanització del carrer Pujades deixarà gairebé enllestit
el pla de millores al sector nord. Les actuacions van
començar-hi l’any 2008 amb la construcció de la Plaça dels
Jocs i la urbanització del Passatge Ciutadella, van continuar
l’any 2010 amb el sanejament i remodelació dels carrers
Montserrat, Verge de la Mercè i Virolai, i van prosseguir dos
any després, el 2012, amb la instal·lació del nou col·lector i
l’asfaltatge del Passeig de la Via, el qual ja havia estat objecte
d’una actuació d’urgència el 2007 per arranjar-lo i ordenarhi els aparcaments. A més, l’any passat l’Ajuntament va
escometre les obres de sanejament i urbanització dels
carrers Font del Roure i Concepció i del Passatge Magarola,
i també va fer realitat el nou parc urbà de la Font del Roure,
un autèntic pulmó verd per al municipi.
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LA PLAÇA ES POSA AL DIA
Una vegada finalitzada la substitució del col·lector malmès que feia obligada la reforma de
la Plaça Josep Maria Vila, els treballs se centraran ara en adequar aquest emblemàtic espai
per adaptar-lo als nous reptes i consolidar-lo com el centre de l’activitat popular, cultural i
econòmica de Masquefa, mantenint, a la vegada, el seu simbolisme
La Plaça Josep Maria Vila, la Plaça de l’Estació, es troba en plena
transformació, des que fa unes setmanes van començar-hi els
treballs de reforma. L’actuació era obligada a causa del mal
estat d’un col·lector d’aigües residuals i pluvials que travessava
la plaça de de banda a banda i que patia fugues que afectaven
fins i tot el soterrani de l’edifici de l’Alzinar.
Participació ciutadana
Davant de la necessitat d’aixecar la plaça per substituir aquest
col·lector, l’Ajuntament va voler convocar un procés de
par ticipació ciutadana, amb caràcter vinculant, perquè els veïns
tinguessin veu i vot a l’hora de decidir com havia de ser la
remodelació d’aquest espai. A partir de les diferents apor tacions
que van fer els veïns durant el procés de participació, i també
en un taller posterior amb la presència de vilatans, entitats i
col·lectius, es van elaborar dos dissenys de la reforma, que
posteriorment es van sotmetre a votació popular. El projecte
de les obres que ara s’executen s’ha elaborat d’acord al disseny
que va resultar guanyador en aquesta votació.
Després dels treballs previs de desbrossament i preparació
del terreny, que van anar a càrrec de la Brigada Municipal,
actualment l’empresa Anaigua ja està enllestint l’obra de
substitució del col·lector, que té un pressupost de gairebé
40.000 euros. Una vegada acabada, començaran la resta de
treballs d’adequació de la plaça.
Contractació de persones a l’atur
En aquests treballs hi par ticiparan part de les 17 persones en
situació d’atur que l’Ajuntament contractarà temporalment,

durant aquest primer trimestre de l'any, amb un pla d’ocupació
subvencionat per la Diputació. D’aquesta manera, l’actuació
permetrà a l’Ajuntament fomentar l’ocupació directa, i reduir
el cost de l’actuació pel que fa a la mà d’obra. El Consistori
destinarà 160.000 euros a la compra dels materials necessaris
per a la reforma.
A banda de solucionar la problemàtica del col·lector, la
remodelació de la plaça permetrà eliminar les barreres
arquitectòniques que dificulten l’accessibilitat, i millorar la
seguretat en la zona dels accessos a l’andana del tren. Al mateix
temps, es mantindrà el simbolisme i l’essència de l’indret. La
previsió és que tota l’actuació estarà enllestida per la Festa de
Sant Isidre, al maig.
L’Ajuntament ja va dur a terme, l’any passat, una primera fase
de la remodelació de la plaça, que es va estrenar per la Festa
Major. Els treballs van centrar-se aleshores en l’espai dels jardins
de la Torre dels Tenas. Aquesta segona fase culmina un projecte
que vol consolidar l’històric conjunt que formen els jardins i
la plaça com el centre neuràlgic de l’activitat cultural, d’oci i
també de dinamització econòmica.
L’espai s’adequa per tal que pugui acollir, en les millors
condicions, tant les activitats de la Festa Major com la resta
d’esdeveniments populars que s’hi celebren, els quals atrauen
avui molt més públic que anys enrere. També facilitarà que s’hi
puguin celebrar noves activitats culturals, així com l’ampliació
del mercat setmanal a l’aire lliure. Precisament, a causa de les
obres, el mercat a l’aire lliure que s’hi feia cada dimar ts s’ha
traslladat provisionalment a l’avinguda Catalunya, davant del
CTC, fins que acabi la reforma.
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En marxa les obres de la primera fase de la piscina coberta
Els treballs de la primera fase de la piscina
coberta avancen a bon ritme. Després de
finalitzar l’excavació i els moviments de
terra, l’obra se centra ara en la construcció
dels vasos. Amb aquest projecte l’equip
de govern municipal vol dotar el municipi
d’un equipament que pugui donar servei
tant a l’estiu com a l’hivern i, així, satisfer la
demanda de molts veïns que actualment
marxen a d’altres localitats per gaudir
d’aquest servei tot l’any.
El projecte contempla acabar construint, en
diferents fases, un complex esportiu que
disposarà d’una piscina per a adults, una
altra piscina per a infants, una zona d’spa,
vestidors i una zona de gimnàs. El complex
s’està construint a l’antic camp de futbol,
al costat de les pistes de pàdel. Es preveu
que la primera fase –la piscina en format
d’estiu- estarà enllestida al juny. Aquesta
primera fase compta, en el pressupost
municipal d’aquest 2015, amb una partida
de 435.000 euros. Posteriorment, en una

segona fase, es procedirà a fer el cobriment
de la instal·lació amb una coberta retràctil.
En els treballs complementaris de l’obra
de la piscina hi treballen algunes de les 17
persones en atur a les quals l’Ajuntament

ha pogut donar feina temporalment
mitjançant un pla d’ocupació subvencionat
per la Diputació. Part de les persones
contractades treballa també en la
remodelació de la Plaça Josep Maria Vila.

Arranjat l’accés al Maset des de Can Cairot
L’any passat ja es va condicionar l’entrada des de Masquefa
Després d’haver arranjat, l’any passat, el camí que connecta
Masquefa i El Maset, l’Ajuntament ha condicionat ara l’altre accés
a la urbanització. Així, s’ha reasfaltat el tram de la carretera de
Sant Sadurní que va de Can Cairot fins a l’avinguda Masquefa
del Maset. Es tracta d’un tram que es trobava en mal estat
de conservació i que és molt transitat pels veïns que entren
i surten de la urbanització. A l’interior del Maset també s’ha

asfaltat l’avinguda Masquefa –que enllaça amb l’altre accés- i
part dels carrers Rosselló i d’Aragó. A més, la Brigada Municipal
ha arranjat altres carrers que presentaven desperfectes que
afectaven la mobilitat de conductors i vianants. Gràcies a les
incorporacions de personal que s’han pogut fer mitjançant
plans d’ocupació, la Brigada disposa d’un equip dedicat
específicament a la millora i manteniment de les urbanitzacions.

Pla per asfaltar els carrers del centre urbà
L’Ajuntament iniciarà en les properes setmanes un pla d’asfaltatge
al centre urbà. Entre altres, s’actuarà a la perllongació del carrer
Montserrat, al carrer del Roser, al carrer Santa Clara, al carrer
Rogelio Rojo –cantonada amb l’avinguda Maresme-, a part de
l’avinguda Catalunya, al carrer del Doctor Rotllan, a la pujada del
carrer de La Línia –entre el carrer Doctor Rotllan i l’avinguda

Maresme-, i a la rotonda on conflueixen el carrer de La Pedrosa
i l’avinguda de La Línia. A més, es repararan també els sots
d’altres vials del centre. Aquest treballs se sumen a d’altres que
ja s’han dut a terme al municipi i s’emmarquen en la voluntat de
l’Ajuntament de mantenir la via pública en les millors condicions
i garantir així la seguretat de conductors i vianants.
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L’Ajuntament vol implantar un programa per ajudar els joves
amb necessitats educatives especials a incorporar-se al món
laboral i acompanyar-los en el pas a la vida adulta
Les diputades al Parlament de Catalunya
Maria Senserrich i Mercè Jou van ser a
Masquefa per conèixer la xarxa de recursos
que el municipi ofereix als infants i els joves
amb necessitats especials perquè puguin
desenvolupar-se, formar-se, i preparar-se
per accedir al mercat de treball en igualtat
d’oportunitats, contribuint així a la seva
plena inclusió social. Mitjançant aquesta
xarxa, aquests infants i joves reben suport,
de manera continuada, des que neixen i fins
que acaben l’institut.
D’una banda, Masquefa disposa del Centre
de Desenvolupament Infantil i Atenció
Precoç (CDIAP) d’Apinas, que atén
gratuïtament els nens i nenes de 0 a 6 anys
amb trastorns greus. D’altra banda, és l’únic
municipi de la comarca que té dues Unitats
de Suport a l’Educació Especial (USEE): una
a primària, a l’escola Font del Roure, i una
altra a secundària, a l’institut. Els professionals
d’aquestes USEE proporcionen als alumnes
amb necessitats educatives especials un
acompanyament personalitzat perquè
puguin participar de l’activitat del centre
al costat dels seus companys, de manera
que s’avanci cap a una escola inclusiva. A
més, l’institut i l’Ajuntament duen a terme
el programa ‘Tastet d’oficis’, en què els
estudiants de 3r i 4t d’ESO amb necessitats
especials complementen la formació que
reben a l’aula amb l’experiència de treballar
unes hores a la setmana en empreses i
centres col·laboradors, tenint, així, un primer
contacte amb el món laboral.
Ara, l’Ajuntament vol fer un pas més i
ampliar aquesta xarxa amb un nou recurs
que li doni continuïtat –concretament un

Actualment els infants
i joves amb necessitats
educatives especials ja
reben suport des que
neixen i fins que acaben
l’institut gràcies al centre
d’Apinas i les dues USEE
del municipi; aquest nou
recurs donaria continuïtat
a tota aquesta tasca
programa de suport a la transició a la vida
adulta- tal i com va traslladar l’alcalde, Xavier
Boquete, a les dues diputades de CiU
durant la seva visita a Masquefa. Amb aquest
recurs es vol cobrir el pas intermedi entre
que aquests joves amb necessitats especials

L’Esplai Giravolt vol crear un grup de lleure per a
joves i adults amb necessitats educatives especials
Arran de la demanda d’algunes famílies, el
Centre d’Esplai Giravolt, dedicat a l’educació en el lleure des de fa 19 anys, es planteja
ampliar el seu projecte i crear un grup de
lleure de joves i adults amb necessitats educatives especials, on puguin compartir aficions i inquietuds, crear sinèrgies, i aprendre
a gestionar el seu temps potenciant la seva
autonomia. Aquests objectius es treballarien
fent sortides per l’entorn, tallers i activitats

específiques segons les necessitats dels integrants del grup. Per tal d’explicar el projecte i
recollir opinions, l’Esplai Giravolt ha convocat
una trobada per al dilluns 23 de febrer, a
les 6 de la tarda, al seu local (C/ Santa Clara
s/n – La Fàbrica Rogelio Rojo). Les persones
interessades en el projecte i que no puguin
assistir a la trobada també poden contactar
amb l’entitat a esplai.giravolt@gmail.com o
adreçant-se al seu local els dissabtes.

acaben l’institut, habitualment als 16 anys,
i fins que poden incorporar-se plenament
al mercat laboral en un centre especial
de treball. Mitjançant aquests programes
de suport a la transició a la vida adulta, i
amb el treball d’un equip de professionals,
aquests joves continuen preparant-se per
poder desenvolupar-se amb la màxima
autonomia possible tant en la seva posterior
incorporació a l’àmbit professional com en
tots els altres aspectes de la vida quotidiana.
Actualment a l’Anoia només hi ha un recurs
d’aquestes característiques a Igualada i no
disposa de places. L’objectiu de l’Ajuntament
és poder-lo oferir en el futur a Masquefa.
Les diputades Senserrich i Jou van destacar
la feina que l’Ajuntament ja està fent per
atendre els infants i joves amb necessitats
especials, i van anunciar que traslladaran al
Govern de la Generalitat la petició de poder
disposar d’aquest recurs de suport en la
transició a la vida adulta i que treballaran
per fer-ho possible.
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Masquefa vol aprofitar la singularitat del CRARC per
fomentar el turisme i revitalitzar el comerç
L’equipament –únic a l’Estat i un dels pocs que hi ha a Europa- ja és avui un referent en els
àmbits científic i educatiu, i cada any rep més de 15.000 visitants
El Centre de Recuperació d’Amfibis
i Rèptils de Catalunya, el CRARC de
Masquefa, és un exemplar únic. Només
hi ha un equipament d’aquestes
característiques a tot l’Estat, i se’n poden
veure molts pocs arreu d’Europa. La
seva finalitat principal és rehabilitar fauna
autòctona que hi arriba malalta o ferida
per retornar-la al seu hàbitat natural. El
centre ha par ticipat en la reintroducció
de més de 10.000 exemplars de tor tuga
de rierol i de tortuga mediterrània en
diversos parcs naturals.
El CRARC també fa una impor tant
funció social de país. Rep exemplars de
fauna exòtica que són abandonats pels
seus propietaris o comissats per les
forces de seguretat. Avui hi podem veure
cocodrils, caimans, boes, iguanes, pitons o
tor tugues gegants, entre altres. Aquests
animals no es poden alliberar ja que
causarien l’extinció de la fauna autòctona.
Per això el centre els acull de per vida i
els proporciona les condicions idònies
per viure en captivitat: l’alimentació, les
cures veterinàries, i la recreació de les
condicions del seu hàbitat originari.
A més, el CRARC gaudeix d’un gran
reconeixement científic nacional i
internacional. Desenvolupa una notable

tasca d’investigació, editant treballs de
recerca que generen ponències en
congressos i ar ticles en prestigioses
revistes científiques. Impar teix un curs
sobre veterinària i amfibis adreçat
a estudiants de veterinària, al qual
assisteixen professionals d’arreu de
l’estat i l’estranger. I acull alumnes que
fan les pràctiques de final de la carrera
de biologia.
Però això no és tot. El CRARC també duu
a terme una impor tant labor educativa i
sensibilitzadora, gràcies a les visites que
hi fan nombroses escoles entre setmana,
i moltes famílies en cap de setmana. I
és també sovint protagonista a les
principals cadenes de televisió, les quals
contribueixin a projectar-lo a l’exterior.
Ara, l’Ajuntament de Masquefa vol
aprofitar la singularitat d’aquest centre
únic, tot el seu potencial, i la seva
privilegiada situació geogràfica –es troba
a només 30 minuts de Barcelona i a prop
també d’altres punts d’interès del paísper conver tir el CRARC en un reclam
turístic que rever teixi en benefici del
municipi i del comerç local, contribuint,
així, a estimular l’economia.
La idea par teix d’una realitat palpable
-més de 15.000 persones visiten cada

any el CRARC- per assolir un doble
objectiu. D’una banda, aconseguir que
les famílies que venen atrets pel CRARC
facin estada a Masquefa per visitar altres
atractius del municipi i per gaudir de la
seva ofer ta gastronòmica i comercial. I,
d’altra banda, incrementar el nombre de
visitants.
En aquest sentit, l’Ajuntament ja ha
redactat un ambiciós projecte de futur
–batejat amb el nom de ‘TourTuga’- que
preveu, entre altres accions, modernitzar,
ampliar i estendre les instal·lacions i els
serveis del CRARC, millorar l’experiència
dels visitants amb l’ús de noves
tecnologies interactives que permetin
allargar la temporada de visites tot l’any,
redissenyar la botiga, condicionar-hi nous
accessos i aparcaments, i potenciar la
senyalització turística. També contempla
habilitar una àrea de pícnic a la zona de
bosc del Turó, i vincular el CRARC tant a
d’altres atractius turístics com el centre
d’interpretació sobre la història de La
Fàbrica Rogelio Rojo i el futur espai
museístic que es vol fer a Cal Puig, com
també a l’ofer ta comercial del municipi.
El projecte, per la seva magnitud, està
supeditat al supor t econòmic que puguin
apor tar-hi altres administracions. Però,

MASQUEFA

batega

13

mentre es treballa per trobar aquesta
implicació, l’Ajuntament ha començat ja
a fer les primeres passes en el camí per
conver tir el CRARC en la pedra angular
d’un pla que fomenti el turisme familiar
a casa nostra.
•

•

Bitllet
combinat
dels
Ferrocarrils de la Generalitat
L’Ajuntament i els Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya han signat
un conveni de col·laboració que s’ha
traduït en la comercialització d’un
bitllet combinat que inclou l’anada
i tornada a l’estació de Masquefa
des de qualsevol punt de la línia
Llobregat-Anoia i un tiquet d’accés
al Centre de Recuperació d’Amfibis
i Rèptils de Catalunya.
Publicitat
a
Barcelona
i a l’interior dels trens
També en el marc d’aquest conveni,
en breu s’instal·larà un anunci del
CRARC, de grans dimensions, a la
transitada Plaça de Catalunya de
Barcelona, amb l’objectiu de poder
atraure nous visitants. A més, es
posarà publicitat a l’interior dels

trens que fan el trajecte entre
Barcelona i Igualada.
•

Promoció
conjunta
amb
els
restauradors
locals
L’Ajuntament i els restauradors
locals també estan planificant una
promoció conjunta. L’Ajuntament
editarà un fulletó amb informació i
imatges dels restaurants de Masquefa
per tal que el CRARC pugui donar
aquesta informació als visitants, i que
aquest sàpiguen on poden menjar a
Masquefa.

•

Punt d’informació turística
El Centre de Recuperació d’Amfibis
i Rèptils de Catalunya també
par ticipa en un pioner programa
de la Diputació de Barcelona i
el Consell Comarcal per ampliar
els punts d’informació turística a
la comarca. Juntament amb altres
museus, biblioteques, establiments
i allotjaments rurals de l’Anoia,
el CRARC s’acreditarà com a
punt d’informació als visitants,
complementant així la tasca que fan
les oficines turístiques. Des d’aquests

centres, doncs, s’ofereix informació
acurada i amb total coneixement
de causa a les persones que visiten
la comarca. Al mateix temps, cada
punt d’informació dóna a conèixer
la resta de centres que integren la
xarxa perquè puguin captar nous
visitants.

La Generalitat aportarà 15.000 euros anuals
per al manteniment del centre
La Generalitat farà una apor tació anual de 15.000 euros
per a contribuir a finançar les despeses de manteniment
del CRARC. Així es recull en el conveni de col·laboració
que han signat el Depar tament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i l’Ajuntament.
Aquesta és la primera vegada que el Govern català es
compromet a col·laborar amb el manteniment del CRARC
de manera regular i amb aquest impor t, aproximadament

un terç del cost total de les despeses. Fins ara havia fet
apor tacions puntuals i d’impor ts inferiors. La signatura
del conveni arriba després de les gestions que l’equip de
govern municipal ha fet els darrers anys per aconseguir
incrementar i regular la col·laboració econòmica del
Govern. El conveni s’anirà renovant anualment. El DAAM
ja ha aportat uns primers 15.000 euros corresponent al
2014, i aquest any n’aportarà 15.000 més.

MASQUEFA

NOTÍCIES

batega

14

8M: Masquefa també reivindicarà el paper de les dones
Masquefa se sumarà al Dia Internacional
de la Dona, que es commemora el 8 de
març. Ho farà al llarg de tota la setmana,
amb una àmplia agenda d’activitats
que reivindicaran el rol protagonista

de les dones. Ràdio Masquefa emetrà
un cicle d’entrevistes a dones que
destaquen en diversos àmbits, i la
Biblioteca acollirà una xerrada sobre la
figura de Montserrat Roig, una xerrada

d’autoestima, la presentació del llibre ‘La
lluita de la dona bereber’, una sessió de
cinefòrum i una xerrada sobre les dones
en temps de guerra a Masquefa. També
es llegirà un manifest institucional.

PROGRAMA
Del dilluns 2 al divendres 6 de març
A l’espai ‘L’autobús’ de Ràdio
Masquefa
Cicle d’entrevistes a dones
que destaquen en diversos
àmbits
Dilluns 2 de març
A les 18h a la Biblioteca
Xerrada literària sobre
Montserrat Roig
Dimarts 3 de març
A les 18.30h a la Biblioteca
Xerrada ‘Com aprendre a
estimar-se’
A càrrec de Ruth Casanovas

Dimecres 4 de març
A les 18h a la Biblioteca
Presentació del llibre ‘La
lluita de la dona bereber’
De Jamila Al Hassani
El llibre narra la història de la Sàmia, una noia
Bereber que viu al nord del Marroc i que és
presonera de l’educació humiliant i masclista
del seu pare. Tant ella i les seves germanes,
com la seva mare, viuen pràcticament
esclavitzades al dictamen de la veu autoritària
de l’home poderós. Quan la Sàmia comprèn
que no li serà possible sobreviure en aquestes
circumstàncies, i per por de caure en un
matrimoni forçat pel pare, decideix fugir cap
a les costes espanyoles. Un cop a Espanya,
continua la seva lluita per sobreviure en un
país desconegut ,regularitzar la seva situació,

patir explotació laboral. També coneixerà
a dones d’arreu del món que han patit la
violència de gènere.
Dijous 5 de març
A les 18h a la Biblioteca
Cinefòrum
Amb la projecció de la pel·lícula
‘Criadas y señoras’.
Amb el moderador Joan Millaret.
Divendres 6 de març
A les 18h a la Biblioteca
‘Masquefines en temps de
guerra (1936-1939)’
A càrrec de Juli Molano
Lectura del Manifest del Dia
Internacional de la Dona

El masquefí Daniel Santiño guanya un premi internacional de novel·la negra
El masquefí Daniel Santiño ha estat el
guanyador del novè Premi Internacional
de Novel·la Negra L’H Confidencial,
convocat
per
l’Ajuntament
de
l’Hospitalet i Roca Editorial i promogut
per la Biblioteca la Bòbila. El jurat ha
escollit l’obra d’aquest masquefí – tot
just la seva ‘opera prima’- entre els 73
originals que van presentar escriptors
de Catalunya i l’Estat, i també de països
estrangers com l’Argentina, Mèxic,
Panamà, El Perú, Alemanya, el Regne
Unit i Israel. El guardó està dotat amb
12.000 euros i la publicació del llibre en
la col·lecció ‘Criminal’ de Roca Editorial.
A més de l’autor, la novel·la–que porta
per títol provisional ‘Los crímenes del
opio’- té també altres vinculacions amb
Masquefa. D’entrada, el seu protagonista
principal és masquefí: un imaginari
sergent de la divisió d’investigació
criminal dels Mossos d’Esquadra, Víctor
Santino, que haurà d’encarregar-se de

resoldre “un cas absolutament surrealista,
lluitant contra la ment privilegiada
d’un criminal, i sota una gran pressió
mediàtica nacional i internacional”,
explica l’escriptor. A més, Masquefa és
l’escenari “d’uns fets determinants” per
a la trama de la novel·la.
‘Los crímenes del opio’ arranca amb
la troballa, a l’Hospitalet, d’unes restes
humanes disposades misteriosament
en una macabra escenografia. A partir
d’aquí, s’inicia una investigació policial
sense precedents que enganxa el lector

i que acaba desembocant en un final
sorprenent. Precisament, el desenllaç
final ha estat un dels aspectes que ha
valorat el jurat per atorgar-li aquest
premi internacional, a més de l’excel·lent
estructura de la trama, la fortíssima
tensió que desplega la novel·la, i
l’habilitat de l’autor en el proveïment
i la dosificació de detalls i dades de la
investigació.
Daniel Santiño, que és policia dels
Mossos, entén que la seva professió
l’ha ajudat a dotar d’un gran realisme la
novel·la, malgrat que tots els fets que
s’hi expliquen són pura ficció. Però, d’on
treu la inspiració? “Des que tenia 13 o 14
anys llegeixo tres o quatre novel·les al
mes”, explica. El premi L’H Confidencial
l’ha agafat absolutament per sorpresa.
“No m’ho esperava, i menys encara
després de llegir les darreres novel·les
guanyadores i veure que són totes d’una
gran qualitat”.
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ESPECIAL: LA HISTÒRIA DE LA NOSTRA ESCOLA

L’ENSENYAMENT A MASQUEFA I LA BEGUDA
Història dels darrers 40 anys (II)
La revista ‘Masquefa Batega’ continua el recull d’ar ticles sobre la història de l’ensenyament a
Masquefa i La Beguda Alta. En aquest text es fa referència a les nostres escoles

L’escola a Masquefa
Existeixen documents històrics que constaten l’existència
d’escola a Masquefa ja a finals del segle XVIII, tema que serà
objecte d’un reportatge posterior d’aquest mateix recull. En
aquest ar ticle, però, ens referirem a l’activitat docent al nostre
municipi en els últims quaranta anys.
Entre els anys 60 i 70 els infants de Masquefa anaven a escola
en diferents edificis. El parvulari estava ubicat al pis del carrer
Escoles número 11. Hi anaven els alumnes de 4 a 6 anys. A
par tir d’aquesta edat, els nens anaven a l’escola unitària de
l’edifici del carrer Crehueta número 10 (l’actual seu de Ràdio
Masquefa), amb el mestre Dídac Toldrà, ‘Don Diego’, i les nenes
a l’escola unitària del pis del carrer Major número 6, conegut

de l’Alzinar.
L’any 1988 es va construir l’edifici de primària de l’Escola El
Turó, amb 12 noves aules, que va marcar un punt d’inflexió.
Per primera vegada, tot l’alumnat estudiava en un sol centre.
Tenia capacitat per a 450 alumnes, i també acollia l’habitatge
del conserge. Deu anys després de la seva ober tura, el 1998, es
va ampliar el parvulari. Tres anys més tard, per atendre el gran
‘boom’ demogràfic, es van haver d’instal·lar diferents mòduls als
patis. L’escola va arribar a ser, en alguns grups, de fins a 4 línies.
Aquest increment prolongat de població infantil va fer necessari,
l’any 2003, crear un segon centre, el CEIP Masquefa, que es
va ubicar al carrer M. Leònie Mirapeix número 1, en mòduls.

A l’esquerra, les obres de construcció de l’escola El Turó, que va entrar en funcionament el 1988. A la dreta, el CEIP Masquefa, que
posteriorment es va anomenar Font del Roure, com edifici modular. Va estar obert del 2003 al 2007
com Ca l’Enterramor ts, amb la mestra Rosa Matamala. A més,
entre el 1967 i el 1975 el docent Diego Bonillo va obrir un
centre d’ensenyament privat, l’Acadèmia Jaime Balmes, primer
al carrer Pujades, i després a l’avinguda de Can Valls.
L’any 1969 es va crear la Escuela Graduada Mixta i, a causa del
creixement demogràfic, va ser necessari habilitar altres edificis
com a escola: l’edifici de la Torre dels Tenas (actual Aula de
Música) i els baixos de Cal Loren (al carrer Font del Roure, 1).
L’any 1976 es construeixen també les 3 aules de la Torre (antic
consultori i actual Casal d’Avis). I només quatre anys més tard,
el 1979, ja és necessari construir l’edifici d’aules Rosa Matamala
(l’actual parvulari del Turó) al Pla Sud, amb 5 aules. Poc temps
més tard, també es van afegir a l’Escola Graduada Mixta els
baixos de l’avinguda Can Valls número 18 i una aula al Casal

Posteriorment, el 2004, aquesta escola va passar a anomenarse Font del Roure. El 2007 els mòduls van ser substituïts per
un edifici de nova construcció, totalment integrat en l’entorn
natural i amb unes instal·lacions modernes i funcionals. Es
tracta d’una escola de 2 línies.
Només dos anys després, el curs 2009-2010, va entrar en
funcionament una tercera escola a la vila, l’escola Masquefa
II, emplaçada a l’avinguda Maresme, 64-68, amb estructura
modular i d’una línia.
La direcció de l’escola El Turó ha estat en mans d’Antoni
Llopar t i Matas (del 1975 al 1980), Francisco Vílches Fernández
(1980-1981), Montserrat Canals i Verdú (1981-1983), Jaume
(Continua a la pàgina següent)
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(Ve de la pàgina anterior)

Casanovas i Crivillers (1983-1986), Antoni Pozo Llongueras
(durant el primer trimestre del curs 1986-1987) i Carme
Matas i Puig (des del 1987 fins a l’actualitat). La direcció de
l’escola Font del Roure ha estat a càrrec de Salvador Panareda
i Clopés (2003-2006) i Teresa Alcántara i Sabatés (del 2006
fins a dia d’avui). I la direcció de l’escola Masquefa II l’ha assumit
Salvador Panareda i Clopés (del 2009 fins a ara).
Cal destacar que l’escola de Masquefa va passar a ser Escola
Catalana el curs 1981-1982, per la qual cosa els mestres es
van haver de treure la titulació per ensenyar en català.
Uns anys abans, el 1975, es va crear el Consejo Directivo. El
1986 va conver tir-se en Consell Escolar. En els primers anys

aquest òrgan comptava amb representació dels alumnes de
7è i 8è. Aquesta representació va desaparèixer en el moment
en què es va acabar l’EGB i es va passar a l’educació primària,
entre els cursos 96-97 i 97-98. Els estatuts de la primera AMPA
a Masquefa, a l’escola El Turó, daten de l’1 de febrer de 1979.
Altres fets rellevants van ser la incorporació d’una mestra de
català, el curs 1978-1979, i d’un primer professor d’educació
especial, l’any 1989. A tall anecdòtic, destaca que l’Ajuntament
va pagar durant uns anys el professorat d’educació física
i música. I que durant uns anys, en la dècada dels 80, els
professors havien de pagar, de la seva butxaca, el seu substitut
quan faltaven a l’escola. La substitució només l’assumia
l’Ajuntament o el Depar tament d’Ensenyament en cas de
malaltia.

L’escola a La Beguda
L’escola de La Beguda conserva encara el llibre de matrícules en
què els primers alumnes escolaritzats daten del curs 1909-1910.
En aquests primers anys del segle XX l’escola estava situada
a la casa de Cal Guimerà, aleshores coneguda popularment
com Casa Doloretes. En aquella època ja hi anaven junts nens i

nenes. La mestra era la Maria Artigal, que feia classe a casa seva.
Quan la Maria es va jubilar li va agafar el relleu la seva neboda,
que es deia també Maria Ar tigal. Posteriorment van exercir la
docència Josep Jiménez i Doña Concha, i ja es van separar els
nens i les nenes.

CEIP Francesc Mata i Sanghés, a La Beguda Alta. Va estar en funcionament del 1982 al 2008.
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Més tard, acabada la Guerra Civil, l’escola es va traslladar a
unes altres dues cases: a Ca l’Escala i a Cal Toio, que van acollir
l’activitat educativa fins a la construcció de l’edifici Francesc
Mata i Sanghés, inaugurat l’abril de 1982. Els nens feien classe
al primer pis de Ca l’Escala, i les nenes al pis de Cal Toio. Anys
més tard, quan oficialment va ser escola mixta, a Ca l’Escala hi
anaven els nois i noies més grans, i a Cal Toio els més petits.
Els alumnes de l’època recorden mestres com el Sr. Llach, el Sr.
Castells, el Sr. Manolo, el Sr. Carlos i el Sr. Isar t. I les alumnes
a Doña Amparo Gómez, Carmen Valero, Emilia Bonaterra, i
Manolita de Blas Cantín.
El Sr. Isar t, que va ser mestre a La Beguda durant 32 anys i es va
jubilar el Nadal de 1982, i la Sra. Manolita de Blas Cantín, que
va exercir durant 23 anys i es va jubilar el febrer de 1984, van
ensenyar més d’una generació de begudencs, i van passar per
diferents etapes en l’ensenyament. Primer, el Sr. Isar t ensenyava
als nens, i la Sr. Manolita a les nenes. Quan va ser escola mixta,
el mestre es va fer càrrec dels alumnes més grans, i la mestra
dels més petits.
Finalment, tots dos van poder estrenar la primera escola que
va tenir La Beguda Alta: el nou edifici Francesc Mata i Sanghés,
al carrer dels Hor ts, al terme de Masquefa.
En Francesc Mata i Sanghés, veí de La Beguda, va cedir uns
terrenys de la seva propietat perquè s’hi pogués edificar un
centre escolar. La nova escola era un edifici d’una única planta
amb dues aules i un despatx.
Només un any després d’estrenar-la, el curs 1983-1984, ja va
ser necessari instal·lar un mòdul al pati amb dues aules més.
Aquest mòdul va estar-hi fins al 2008, any en què va entrar en
funcionament la nova escola, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer,
al terme de Sant Llorenç d’Hor tons.
L’escola Francesc Mata i Sanghés, des de l’ober tura l’any 1982
i fins al seu tancament el 2008, va passar per diferents etapes.
Cap a finals dels anys 90, es va plantejar el seu tancament a

causa del baix nombre d’alumnes. En canvi, a par tir del 2000,
amb el ‘boom’ demogràfic, va haver d’anar modificant i ampliant
les seves instal·lacions per poder absorbir tot l’alumnat. Va
caler fer un menjador al soterrani de l’edifici, habilitar una aula
en un altre edifici de la plaça, i el darrer curs instal·lar un segon
mòdul al pati.
La nova escola –inicialment anomenada Francesc Mata i
Sanghés, i després Vinyes Verdes- va suposar la solució definitiva
per donar cobertura a tots els infants de La Beguda. Es tracta
d’una escola d’una línia educativa i que s’estructura en planta
baixa i planta primera. L’anterior edifici va ser rehabilitat com
a llar d’infants.
La direcció de l’escola de La Beguda ha estat a càrrec de Joan
Isart (fins l’any 1982), de Manolita de Blas Cantín (1982-1983),
de Salvador Panareda, (1983-1987), d’Antònia Gimeno (19871988), Rosa Recio (1988-1989) i Mercè García (del 1989 fins
a l’actualitat).
El centre va crear el Consell Escolar l’any 1984, i el 20 de maig
d’aquest mateix any va néixer la primera Associació de Mares
i Pares (AMPA).
L’escola Francesc Mata i Sanghés va formar Zona Escolar Rural
(ZER) amb les escoles Renaixença dels Hostalets de Pierola i
Mare de Déu de Montserrat de Castellví de Rosanes. La ZER es
va crear el 1992 amb l’escola de La Beguda i la dels Hostalets,
i el centre de Castellví s’hi va incorporar el 1999.
La ZER es va dissoldre el 2007 pels creixements dels diferents
centres. Entre el 2003 i el 2007 va participar en el projecte
Comenius de la Comunitat Europea, amb el lema ‘Happy
Together’ (‘Feliços Junts’), conjuntament amb escoles de
Noruega, Holanda, Itàlia i Madrid.

Fonts: Entrevistes a Carme Matas i Puig, Salvador Panareda i Clopés, Mercè García i Salazar, Jordi González i Garrote, Maria Paret
i Bosch, Miquel Subirats i Lasa. I fons documentals de Juli Molano, de l’Escola El Turó, de l’escola Vinyes Verdes i de la regidoria
d’Educació de l’Ajuntament de Masquefa, Revista Nosaltres (núm. 2 de 1978), Revista Lo Verdader Masquefí (núm. 4 de 1988 i
núm. 11 de 1989), Revista Masquefa Informació Municipal (núm. 1 de 1988 i núm. 6 de 1992) i DOGC núm. 110 de 4 de febrer
de 1981.
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FEM CULTURA

El cicle de concerts ‘Masquefa sona bé’ i l’espai de debat i sortides culturals ‘Cafès amb Història’
ja tenen a punt la nova temporada. Tots dos formen part del programa estable d’activitats ‘Fem
Cultura’, una iniciativa de l’Ajuntament que vol promoure l’activitat cultural i d’oci a casa nostra i
que inclou també altres propostes com els balls populars, les sortides al teatre, i les xerrades, les
sessions del Club de Lectura, els conta-contes i les presentacions literàries a la Biblioteca. Agafeu
l’agenda i comenceu a reservar dates. L’any es presenta carregat de cultura.

‘Masquefa sona bé’: set concerts gratuïts, de qualitat i diferents estils
La bona acollida que va tenir l’any passat
ha fet decidir la regidoria de Cultura a
organitzar una segona edició del cicle
‘Masquefa sona bé’, amb la coordinació
i la producció musical de Jordi Tomàs.
Constarà de set concerts -un més que
la temporada passada- i tornarà a portar
fins a Masquefa formacions d’estils molt
diferents.
El cicle aposta per promocionar la música
de qualitat i de més difícil comercialització.
Totes set actuacions seran gratuïtes i es
faran, en diumenge, a la Sala Polivalent, a
les 6 de la tarda.

Diumenge 8 de març
Orquestra de Cambra Acordions
de Barcelona (OCAB)
MÚSICA DE CINEMA
Diumenge 12 d’abril
Marc Ferrer Trio
JAZZ & BLUES PIANO TRIO
Diumenge 17 de maig
Cor Geriona
L’EMOCIÓ DE LA VEU
Diumenge 14 de juny
Barna Brass Quintet

EL SO DEL METALL
Diumenge 20 de setembre
Quintet de vent 5.0
LA MÀGIA DEL VENT
Diumenge 25 d’octubre
Bernat Font Trio
ENTRE LATRADICIÓ I LA MODERNITAT
Diumenge 22 de novembre
Terrassa Orquestra de Cambra
(OCT 48)
ELS MOZARTS
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‘Cafès amb Història’: de l’antic Egipte a les ‘perles’ de Gaudí
Aquest cicle de xerrades-debat sobre
temes d’interès històric tornarà a incloure
algunes sortides culturals al llarg de l’any,
tal i com ja es va fer la temporada passada.
Entre el març i el novembre s’han programat
quatre xerrades-debat i quatre visites
culturals. El cicle començarà el divendres 6
de març, coincidint amb la commemoració
del Dia de la Dona, amb una xerrada
a càrrec de l’historiador masquefí Juli
Molano. El dissabte 18 d’abril es farà una

sortida a Cardona per visitar el Museu de
la Sal i el castell. Altres activitats previstes
són una xerrada sobre l’antic Egipte (30
de maig), una sortida al Museu Egipci de
Barcelona (13 de juny), una conferència
sobre la pagesia (5 de setembre), una visita
al Museu Vinseum i les Bodegues Torres de
Vilafranca (3 d’octubre), una sessió sobre
Antoni Gaudí (21 de novembre), i una
excursió a Barcelona per visitar algunes
de les obres més emblemàtiques d’aquest

reconegut arquitecte català (en el mes de
desembre).

Balls populars: per als qui porten el ritme a la sang
La programació de balls populars, que ja s’ha estrenat amb les primeres tres sessions, continua aquest mes de febrer i ens
reserva, fins a final d’any, unes altres tretze tardes de diumenge per gaudir del ball a la Sala Polivalent.
Diumenge 22 de febrer
Amb el Duo Amor
Diumenge 15 de març
Amb el Grup Choffers
Diumenge 29 de març
Amb el Duet Adagio
Diumenge 19 d’abril
Amb el Grup Choffers
Diumenge 26 d’abril

Amb el Duet Adagio
Diumenge 10 de maig
Amb el Duo Amor
Diumenge 31 de maig
Amb el Grup Choffers
Diumenge 6 de setembre
Amb el Grup Choffers
Diumenge 27 de setembre
Amb el Duet Adagio

Diumenge 18 d’octubre
Amb el Grup Choffers
Diumenge 8 de novembre
Amb el Grup Choffers
Diumenge 15 de novembre
Amb el Duet Adagio
Diumenge 20 de desembre
Amb el Duo Amor

Activitats a la Biblioteca: Club de Lectura, cinefòrums, conta-contes
... i molt més
Fahrenheit 451

El viatge de l’ós

Dijous 18 de juny
La lladre de llibres

Dimarts 17 de novembre
La formiga Josep Maria

Dijous 15 d’octubre
El cielo sobre Berlin

Espai Cocodril
Sessions de cinefòrum

Dijous 17 de desembre
Mis tardes con Margueritte

Adhesió al programa de foment
de la lectura ‘Atrapallibres’

Dijous 24 de setembre
‘Hotel Indira’

L’Hora dels nadons
amb el cinc sentits
Dimarts 17 de febrer
La música del petit teatre

Dijous 26 de novembre
‘Un árbol crece en Brooklyn’

Dimarts 21 d’abril
És petit o és gran?

Cinefòrums
Dijous 19 de febrer
‘El nom de la rosa’
Dijous 16 d’abril

Dimarts 16 de juny
Massatge per a nadons

Altres activitats
A la Biblioteca també s’organitzaran
altres activitats com exposicions, una
trobada amb l’escriptora Maria Barbal a la
Biblioteca d’Igualada, una sortida al Teatre
Lliure, trobades dels Clubs de Lectura,
xerrades, un cicle trimestral de poesia, o
una nit literària per Sant Jordi.

A la Biblioteca podeu gaudir d’una àmplia
agenda d’activitats
Club de Lectura
Dijous 19 de març
‘Interior blau’
Dijous 21 de maig
‘Mujeres de negro’
Dijous 16 de juliol
‘Los buscadores de conchas’

Dimarts 22 de setembre
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El FC Masquefa celebra un 75è aniversari d’alçada

El Futbol Club Masquefa va celebrar, al
desembre, el seu 75è aniversari amb una
emotiva festa que va dur més de 500
persones al camp. L’acte central va ser la
creació d’un gran mosaic humà que va
formar el número 75 al mig del camp.
Fins a 450 persones hi van participar per
fer-lo possible i poder deixar constància
de l’efemèride. Precisament per això se’n
va fer un reportatge fotogràfic i es va
enregistrar un vídeo amb un dron que va
sobrevolar el camp.
La festa, però, ja havia començat abans,

amb la presentació de la nova equipació
commemorativa del 75è aniversari de tots
els equips i una gran foto de família dels

jugadors. En els parlaments, el president,
Juan Llamas, va agrair la implicació de tots
els qui han fet possible que el FC Masquefa
pugui celebrar tres quarts de segle
d’història: des dels jugadors a les famílies, els
aficionats, els cossos tècnics i els directius.
L’alcalde, Xavier Boquete, va destacar que,
més enllà de la tasca esportiva, el club fa
una gran feina formant persones i inculcantlos valors. La celebració es va tancar amb
el partit de lliga entre el primer equip del
FC Masquefa i el Vilanova del Camí, que va
acabar sense gols.

Brillant temporada del masquefí José Martín: campió de la Copa
Catalana i subcampió de Catalunya de ciclocròs
El masquefí José Mar tín acaba de
protagonitzar una temporada per
emmarcar. Al gener va proclamar-se,
per primera vegada, campió de la Copa
Catalana de Ciclocròs en la categoria de
veterans 50 (corredors entre 50 i 59
anys). El ciclocròs és una dura disciplina
espor tiva que combina la bicicleta i
el cros a peu. Els corredors han de
completar, durant 45 minuts, diverses
voltes en un circuit a l’aire lliure, amb
el menor temps possible -pràcticament
a l’esprint-, i superant tota mena
d’obstacles artificials i naturals –fang, rius,
escales...-, els quals sovint els obliguen a
carregar-se la bicicleta a les espatlles.
La Copa Catalana va mantenir l’emoció
fins al darrer sospir. De fet, no es va
decidir fins a la vuitena i última prova, a
Santa Coloma de Farners. José Mar tín,
el Maki com el coneixen els amics, va
suar de valent, però va aconseguir entrar

primer a la meta, i acabar el campionat
dalt de tot de la classificació. Enrere
deixava unes altres set curses en què va
topar amb la dura competència d’una
trentena de corredors catalans i d’altres
localitats de l’estat. Només un mes
abans, al desembre, ja havia tastat l’èxit
proclamant-se també subcampió del
Campionat de Catalunya, en una única
prova a Manlleu, amb la par ticipació de

les primeres espasses.
El José vol compar tir aquest doble èxit
“amb tots els amics i companys de
Masquefa amb els que sur to a córrer
i entrenar”. Ell és membre fundador
de Masquefa Trail i un dels integrants
de la Unió Ciclista Masquefa. També
fa de monitor d’spinning, tot i que
professionalment treballa en el sector de
l’automoció, en una empresa de la Zona
Franca. De fet, per a entrenar-se, dos o
tres cops a la setmana va i torna a la feina
des de Masquefa en bicicleta. Reconeix
que el ciclocròs “crema”. “Has d’entrenar
molt, i molt dur, i has d’estar molt fort per
poder completar les curses”. Després
de tant esforç, ara el Maki intenta
descansar i desconnectar, tot i que ja té
la vista posada en la propera temporada.
Objectius? El masquefí és ambiciós:
“Repetir el títol de la Copa Catalana i
guanyar el Campionat de Catalunya”.
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NOTÍCIES

Doble reconeixement per al web de l’Ajuntament de Masquefa
Reedita el Segell Infopar ticip@ i s’emporta un Premi
Administració Ober ta
La pàgina web de l’Ajuntament
(www.masquefa.cat) ha estat reconeguda
aquestes darreres setmanes amb dos
guardons. D’una banda, ha tornat a obtenir
el Segell Infoparticip@ a la qualitat i la
transparència informativa. I, d’altra banda,
ha aconseguit el tercer Premi Administració
Oberta, uns guardons convocats per
primer cop per reconèixer els esforços
dels ajuntaments en la implantació i l’ús
de serveis d’administració oberta entre la
ciutadania i les empreses.
El Segell Infoparticip@ és un distintiu de
la qualitat i la transparència informativa
de la comunicació pública que atorga el
Laboratori de Periodisme i Comunicació
per a la Ciutadania Plural de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Masquefa és un
dels 77 municipis dels 947 que hi ha a tot
Catalunya que l’han obtingut. En aquesta
segona edició, www.masquefa.cat ha superat
la puntuació de la primera convocatòria,
gràcies a les noves millores que s’han anat
introduint els darrers mesos. El web ha
obtingut una puntuació del 92,68%.
El segell és un reconeixement als
ajuntaments que duen a terme bones
pràctiques en transparència i comunicació

en els webs. Aquestes bones pràctiques
s’avaluen en el mapa infoparticip@
(www.mapainfoparticipa.com) a partir
de 41 indicadors que responen a quatre
preguntes bàsiques a les quals els ciutadans
i ciutadanes tenen dret a tenir resposta:
Qui són els representants polítics?, Com
gestionen els recursos col·lectius?, Com
informen de la gestió dels recursos
col·lectius?, i Quines eines ofereixen per
a la participació ciutadana en el control
democràtic?
D’altra banda, els Premis Administració
Oberta han estat concedits en base a
l’avaluació que el Consorci AOC ha fet
de tots els webs municipals catalans. Entre

altres, ha valorat aspectes com ara si el
web ofereix tramitació electrònica, si té seu
electrònica i tauler electrònic d’edictes, si
els proveïdors hi poden dipositar factures
electròniques o rebre notificacions
electròniques, si l’Ajuntament intercanvia
dades
telemàticament
amb
altres
administracions, o si els ciutadans poden fer
sol·licituds i tràmits per internet. El web de
Masquefa ha obtingut el tercer premi en la
categoria de municipis entre 5.001 i 20.000
habitants.
Ambdós premis són un reconeixement a la
tasca de l’Ajuntament per avançar cap a una
administració oberta, àgil, eficient, propera al
ciutadà i transparent.

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

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

L’esperada visita dels Reis d’Orient va posar el punt final a unes
festes de Nadal que van omplir Masquefa d’activitats tradicionals
i també de novetats. La programació, que es va allargar gairebé
tres setmanes, va incloure activitats per a petits, joves i grans.
Fidels a la seva cita anual, Melcior, Gaspar i Baltasar van ser
novament a la vila, on van arribar carregats de regals, però,
sobretot, d’il·lusió i de bons desitjos. En la seva cavalcada van
estar acompanyats de la comitiva de patges, de la Cofradía,
que portava una miqueta de carbó per als qui no van fer prou
bondat, i dels músics de Xaranga Drac.
Curtmetratges i cinema científic
L’agenda nadalenca, però, ja s’havia estrenat molt abans, el 15
de desembre amb una novetat: el cicle de curtmetratges ‘El dia
més curt’. La Biblioteca va adherir-se a aquesta iniciativa que
se celebra a diversos països d’Europa coincidint amb el fet que
el 20 de desembre és el dia més curt de l’any. Durant quatre
dies, infants i adults van veure una quinzena de curtmetratges.
També la Biblioteca va ser l’escenari d’una segona novetat. El
17 i 18 de desembre s’hi va instal·lar un espectacular planetari
amb una pantalla de 360º on es van projectar dues sessions de
cinema científic: una pel·lícula sobre els orígens de la vida i una
altra sobre el canvi climàtic.
Caga Tió i teatre infantil
La tradició va començar a treure el nas el 20 de desembre, amb
el gran Caga Tió que l’Associació de Comerciants va instal·lar
a la Plaça de l’Estació. També es va fer la penjada de boles a
l’arbre de Nadal, una xocolatada, i el sorteig de tres paneres
amb productes cedits pels comerços. La tarda va acabar amb
una divertida representació del Grup de Teatre de l’Alzinar a la
Sala l’Aglà.
Concert de Sant Esteve i exposició d’artistes
locals
Després de passar el Nadal a casa, Masquefa va reprendre la
programació de festes el 26 de desembre amb un altre dels

clàssics: el concert de Sant Esteve. La Coral l’Alzinar -que va
interpretar el Poema de Nadal- va estar acompanyada del Cor
Jove d’Olesa de Montserrat i el seu repertori de nadales. Aquell
mateix dia, i també el dia abans, per Nadal, La Beguda va gaudir
del Joc del Quinto. La cultura també va ser protagonista en
l’Exposició d’Artistes Locals que la Capella del Roser va acollir
durant dos caps de setmana: el del 27 i 28 de desembre, i el del
3 i 4 de gener.
Pilarín Bayés i el Patge Viu-Viu
L’agenda de Nadal ens va portar, el diumenge 28 de desembre,
dos protagonistes ben especials. Al matí, la popular ninotaire
Pilarín Bayés va ser a La Beguda per estrenar el nou Parc dels
Tres Porquets. I a la tarda, els infants que s’esperaven a la
Biblioteca van rebre la visita del Patge Viu-Viu, qui va recollir les
seves cartes per als Reis. L’espectacle ‘Que peti la plaça’, amb el
grup Xip-Xap, va ajudar-los a combatre els nervis. Després, van
recuperar forces amb un bon got de xocolata desfeta.
Aquella mateixa tarda, el Patge Viu-Viu es va plantar a La Beguda
per rebre les cartes plenes d’il·lusió dels més petits, els quals,
una estoneta abans, havien xalat amb la representació de l’obra
‘La rateta es vol casar’, protagonitzada pel grup de teatre local.
L’endemà, l’emissari dels Reis encara va tenir temps d’anar al
Centre de Dia.
Feliç 2015!
La nit del 31 de gener els masquefins també vam acomiadar
el 2014 i vam donar la benvinguda al 2015 amb una festa de
Cap d’Any a la Polivalent, amb la colla de diables Pixafocs i
Cagaspurnes.
Sortida al pessebre vivent de Corbera
Amb el nou any, la programació va enfilar la recta final. El
dissabte 3 de gener un grup de masquefins va descobrir el
pessebre vivent de Corbera, el primer de tot Catalunya, en una
sortida organitzada per l’Ajuntament. Dos dies més tard, els
Reis d’Orient posaven la cirereta a les festes.

CARNESTOLTES ARRIBARÀ
CARREGAT DE NOVETATS
Ja teniu la disfressa a punt?
Doncs, afanyeu-vos perquè el Rei
Carnestoltes, l’amo i senyor de
la transgressió, ha confirmat que
el dissabte 21 de febrer tornarà a
ser a Masquefa per encomanar-nos
les seves esbojarrades ganes de
gresca. El Carnaval d’aquest 2015
manté el model d’èxit que aquests
darrers anys l’ha consolidat com una
de les festes més multitudinàries, i
incorpora també algunes novetats.
Rua i concurs de comparses
El Carnaval començarà a 2/4 de 7 de
la tarda amb la gran rua de comparses.
També s’hi poden sumar tots els
masquefins que hi vulguin participar
a títol individual. Només hi ha dues
condicions: anar disfressat, i tenir moltes,
però que moltes, ganes de passar-s’ho
bé. Les carrosses es concentraran a
les 6 de la tarda a l’avinguda de La Línia.
Des de mitja hora abans ja hi haurà el
punt d’informació per retirar el dorsal i
confirmar la participació.
Pel que fa al concurs de comparses
s’estableixen dues categories: comparses
de menys de 20 integrants, i de més de
20. Aquest any s’amplien els premis, que
passen de dos a tres en cada categoria. Hi
haurà un primer premi de 200 euros, un
segon premi de 150, i un tercer de 100,
per categoria. Els guanyadors els elegirà un
jurat integrat per un representant de cada
comparsa. Cada membre del jurat avaluarà
totes les comparses, a excepció

metàl·lic: un primer premi de 200 euros,
un segon de 150, i un tercer de 100. A més,
l’establiment que obtingui el primer premi
podrà anunciar-se gratuïtament, amb una
falca diària, a Ràdio Masquefa, durant tres
mesos. En el cas del segon premi la falca
s’emetrà durant dos mesos. I en el cas del
tercer, durant un mes.
El jurat estarà integrat per un membre
de l’Associació de Comerços i Serveis
i dos professionals de l’àmbit artístic. Els
establiments hauran d’estar guarnits el
dijous 19 de febrer i mantenir la decoració
fins el diumenge 22, després de la rua.
Els dies 19, 20, i 21 el jurat passarà pels
comerços per puntuar-los.
Aquest any també s’unifiquen els criteris
de valoració per a elegir els guanyadors
de tots dos concursos. Es tindrà en
compte el disseny, la vistositat artística i
l’elegància de l’establiment o la comparsa;
l’originalitat, el maquillatge i les màscares
del personal; el dinamisme intern; la
qualitat acústica, lluminosa i l’impacte
visual, i la crítica social.
de la que representa.
Concurs
d’establiments
comercials disfressats
La festa de Carnaval també inclourà
el concurs de comerços disfressats,
aquest any amb una única categoria: la
d’establiment. També com a novetat, el
concurs té aquesta vegada premis en

Doble festa de disfresses
Tant els guanyadors del concurs
d’establiments disfressats com els del
concurs de comparses es donaran a
conèixer en la festa de tarda que es farà a la
Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo
una vegada finalitzada la rua de Carnaval.
Però, com que el Rei Carnestoltes, mai
no en té prou, també hi haurà una festa
nocturna, a partir de la mitjanit, a la mateixa
Polivalent.

Inscripcions fins al 14 de febrer
Les inscripcions per par ticipar a la rua i al concurs de comparses, i per prendre par t en el concurs d’establiments, són
gratuïtes i es poden fer fins al 14 de febrer, ambdós inclosos.
Us hi podeu apuntar a l’Ajuntament (C/ Major, 93 - 93 772

50 30 ) de dilluns a divendres, de 10h a 14h; al Casal de Joves
(C/ Santa Clara, 16-22, La Fàbrica Rogelio Rojo – 93 772 85
21) de dimar ts a dissabte, de 17h a 20h. I també per email a
joventut@masquefa.net
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NOM: FibroMasquefa
ANY DE CREACIÓ: desembre de 2014 SOCIS: 32
CATEGORIA: Salut
ACTIVITAT: FibroMasquefa és una associació sense ànim
de lucre que vol ajudar a totes les persones afectades de fibromiàlgia o fatiga crònica.
adreça: Sala Petita de La Fàbrica Rogelio Rojo
(C/ Santa Clara, 16-22).
tel: 633 75 66 80 facebook: Fibromasquefa
e-mail: fibromasquefa@gmail.com

FibroMasquefa: lluitant perquè la fibromiàlgia
deixi de ser una malaltia invisible

FibroMasquefa es va constituir tot just al desembre i el seu creixement ha sorprès fins i tot els seus impulsors. Ja compta amb 32 socis, la gran majoria de Masquefa, tot i que l’entitat vol arribar també a persones
d’altres municipis de l’entorn. La llavor de l’associació va ser la xerrada que va organitzar el CAP de Masquefa
per informar de la malaltia i exposar noves teràpies alternatives. A partir d’aquí alguns dels assistents es van
tornar a trobar i va sorgir la idea de fundar l’entitat.
Els seus objectius són ajudar en tot el que es pugui a les persones que tenen fibromiàlgia o els hi acaben
de diagnosticar. “Al principi, vas molt perdut”,comenta una de les integrants. “Quan et diuen que tens la malaltia, i te n’adones que ja no podràs fer el que feies fins ara, és un cop molt dur!”. Els membres de l’entitat
es reuneixen cada setmana, de dilluns a divendres, de les 10 del matí a la 1 del migdia, a la Sala Petita de La
Fàbrica Rogelio Rojo. Es troben per compartir dubtes i inquietuds, per donar-se suport mutu, i per participar
en activitats. Fan manualitats “per entretenir la ment i no pensar tot el dia en el nostre problema”. I també
teràpies que “ens ajuden a estar una mica millor físicament”, com per exemple estiraments per pal·liar la rigidesa corporal, ioga, meditació o reflexologia. Ara volen introduir sessions d’osteopatia i organitzar xerrades
obertes a tothom: “la malaltia també afecta la família; és molt important tenir el seu suport”.
La fibromiàlgia no va ser reconeguda per l’Organització Mundial de la Salut fins el 1992. La Sílvia s’hi refereix
com “la malaltia invisible”. Per què? “Doncs perquè acostumem a fer bona cara, però el dolor va per dins”,
explica. “A vegades hi ha gent que no ens creu, i que ens penja l’etiqueta de persones vagues”, lamenta. “Això
fa que et desanimis i puguis caure en una depressió”. Afortunadament, aquest clixé social està canviant els
darrers anys. “Ja no tenim vergonya de dir el que tenim”, conclou.
La fibromiàlgia és una malaltia crònica que no té curació. Les persones que la pateixen poden tenir símptomes com dolors generalitzats, inflamacions, còlon irritable, pèrdues de concentració i memòria, cansament
extrem i ansietat i depressió. Molts pacients, com la mateixa Sílvia, es veuen obligats a deixar de treballar, i
en molts pocs casos s’aconsegueix una prestació social. Per això, l’entitat masquefina s’ha involucrat en una
recollida de signatures a nivell de tot l’estat per impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que vol fer
visible la fibromiàlgia i reclama més protecció per a les persones afectades. En trobareu més informació al
facebook de FibroMasquefa.

‘Els membres de l’entitat es troben de dilluns a divendres
per compartir experiències, donar-se suport mútuament i fer
activitats que contribueixen a millorar la seva qualitat de vida”

