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SABÍEU QUE...
SERVEI GRATUÏT DE MEDIACIÓ

Els ciutadans i les associacions de
la comarca disposen d’un servei
de mediació per a la resolució de
conflictes. Es tracta d’un servei gratuït
que ofereix el Consell Comarcal de
l’Anoia. La mediació és un mètode de
resolució de conflictes en el que un
tercer neutral, el mediador, actua per
facilitar la comunicació entre les par ts
i resoldre el conflicte. La mediació
és voluntària, ningú pot ser obligat a
anar a mediació en contra de la seva
voluntat. El mediador és imparcial, no
dóna solucions ni es posa de par t de

cap de les par ts implicades. Les par ts en
conflicte són les que proposen la solució
per a la resolució del seu problema, no
el mediador. Tot el que es parla durant
el procés de mediació és confidencial.
En aquest servei s’atenen conflictes
entre veïns, familiars, d’ús espai públic,
conflictes en l’àmbit escolar i conflictes
en l’àmbit de les associacions.
Els interessats poden adreçar-se al
Consell Comarcal de l’Anoia (plaça
Sant Miquel, 5, d’Igualada), trucar al
93 805 15 85 o enviar un correu
electrònic a mediacio@anoia.cat.
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Mantenir la casa fresca: tancar
persianes si toca el sol, obr ir
les finestres a la nit, refrescar
l’ambient amb ventiladors o
l’aire condicionat.
Protegir el cos del sol: por tar
ulleres solars homologades, fer
ús de cremes de protecció solar.
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telèfons d’interès
AJUNTAMENT
93 772 50 30
Àrea Serveis Personals
93 772 50 30
Atenció al consumidor
93 772 50 30
Biblioteca
93 772 78 73
Buidatge fosses sèptiques 93 771 73 42
Casal de Joves
93 772 85 21
Centre de Dia
93 772 79 90
CTC
93 772 78 28
Deixalleria/Recollida voluminosos 93 708 60 96
Masquef@ula
93 772 58 23
Policia Local
93 772 60 25
Protecció Civil
670 06 07 18
Ràdio Masquefa
93 772 67 94
ALZINAR
93 772 68 61
AMBULATORI (Masquefa) 93 772 64 34
AMBULATORI (La Beguda) 93 772 52 62
AMBULATORI (Mar torell) 93 775 51 03
AMBULÀNCIA
061 / 112
ANAIGUA
93 772 75 32
BOMBERS
112
BUTANO (Mar torell)
93 775 18 87
CASAL D’AVIS
93 772 50 07
CDIAP APINAS
93 772 54 54
CONSELL COMARCAL 93 805 15 85
CORREUS
93 775 92 67
CRARC
93 772 63 96
ENDESA avaries i incidències:800 760 706
EQUIP D'ATENCIÓ
636 365 631
A LA DONA
ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LA BALDUFA 93 772 50 11
ESCOLA EL TURÓ
93 772 51 75
ESCOLA FONT DEL ROURE 93 772 74 32
ESCOLA MASQUEFA II
93 772 66 48
ESCOLA VINYES VERDES 93 772 76 27
FARMÀCIA
93 772 53 01
FERROCARRILS
93 205 15 15
CATALANS
GAS NATURAL. Distribució. 902 200 850
GUARDIA CIVIL
062
HISENDA (Igualada)
93 804 65 61
HISPANO IGUALADINA 93 804 44 51
HOSPITAL (Mar torell)
93 774 20 20
INEM (Mar torell)
93 775 10 62
INFORMACIÓ GENERAL
012
JEFATURA TRÀNSIT (BCN) 93 298 65 00
JUTJAT DE PAU
93 772 57 57

LLAR INFANTS MUNICIPAL
93 772 50 24
FRANCESC MATA I SANGHÉS

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

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

MASQUEFA

batega

3

EL REPORTATGE

MÉS PROMOCIÓ ECONÒMICA I MAJOR
ATENCIÓ SOCIAL PER COMBATRE LA CRISI
Davant la crisi l’Ajuntament ha reforçat i ampliat els darrers
anys els recursos d’acompanyament i supor t a les persones
que busquen feina, a les que volen millorar professionalment,
i als emprenedors, les empreses i els comerços. També ha
incrementat l’atenció a les famílies que travessen per dificultats
socioeconòmiques i es troben en situació de vulnerabilitat.
Els depar taments de Promoció Econòmica i Benestar Social
ofereixen a aquests col·lectius una xarxa pública de serveis
gratuïts, englobats en quatre grans àmbits: la formació,
l’ocupació, l’emprenedoria i l’atenció social.
Tots aquests recursos estan centralitzats al Centre Tecnològic
Comunitari (CTC). Promoció Econòmica i Benestar Social
hi treballen coordinadament per oferir un supor t integral i
personalitzat a cada usuari, detectant les seves necessitats

específiques i proporcionant-li la resposta més adequada.
Així, per exemple, a una persona atesa pels ser veis socials
que no estigui inscrita a la borsa de treball municipal se la
derivarà a aquest recurs perquè pugui entrar en el circuit
de recerca de feina. O un usuari que destaqui per les seves
aptituds i motivacions emprenedores serà ates pel servei
d’emprenedoria per ajudar-lo a conver tir la seva idea de
negoci en una empresa.
Per sol·licitar els serveis de Promoció Econòmica i Benestar
Social cal demanar sempre cita prèvia amb els professionals de
referència en cada àmbit: la tècnica de formació, la inser tora
laboral, la tècnica d’empresa, i les educadores socials i el
treballador social. Es pot fer presencialment al CTC (avinguda
Catalunya, 60) o per telèfon (93 772 78 28).

FORMACIÓ
•

Avui la formació és més important que mai per obrir
les portes del mercat laboral. El CTC t’ofereix cursos
en diversos àmbits: Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (presencials i online), idiomes, formació
per a l’ocupació, i coneixements de base i accessos al
sistema educatiu, amb els quals podràs ampliar i millorar
el teu currículum.

•

En l’actual context de crisi l’oferta de cursos potencia
la formació en ocupació i en TIC. Pots fer tallers
monogràfics per aprendre a elaborar o millorar el
currículum, cercar treball online, o presentar-te a les
entrevistes de feina, així com altres cursos que et
formaran en perfils professionals cada vegada més
demandats per les empreses, com ara de manipulació
d’aliments o de conducció de carretons elevadors, entre
molts altres. A més, si et formes en TIC les tecnologies
no et seran cap obstacle per accedir al món del treball.

•

Si ets un emprenedor, tens una empresa o regentes un
comerç, al CTC hi trobaràs cursos que t’ajudaran en la
creació o consolidació del negoci. A més, pots participar
en un pla formatiu específic, amb tallers, xerrades i
sessions pràctiques cada mes, que et proporcionaran
eines per reciclar-te i innovar.

•

Els tallers de recerca de feina i la formació TIC
són gratuïts per a les persones en atur, sempre que
s’assisteixi almenys al 80% de les classes. També el pla
formatiu per a emprenedors, empreses i comerços està
totalment subvencionat per l’Ajuntament.

•

Si fas formació, busques feina o estàs elaborant el teu
pla d’empresa, disposes d’ordinadors i accés a Internet
gratuït a Masquef@ula.

•

La tècnica de formació t’ajudarà a resoldre els teus
dubtes.

•

Consulta tots els cursos a la Guia d’oferta formativa per
a persones adultes i a www.ctc.masquefa.net/formacio.
(Continua a les pàgines 4 i 5)

MASQUEFA

EL REPORTATGE

batega

4

OCUPACIÓ
•

El Servei Local d’Ocupació t’ofereix informació,
orientació i assessorament per afrontar amb èxit la
recerca de feina. Si et trobes a l’atur o vols millorar
laboralment, és molt important que t’hi donis d’alta.
Demana cita prèvia i et convocarem a una reunió per
explicar-te’n el funcionament.

•

Quan t’hi donis d’alta entraràs a formar part de la
borsa de treball i tindràs accés a les ofertes laborals.
Això permetrà casar el teu perfil professional amb les
ofertes de feina.

•

També disposes del Club de la Feina, on trobaràs les
ofertes laborals de Masquefa, la comarca i la província,
a més de llistats d’empreses, materials sobre orientació
laboral i informació sobre formació reglada i no reglada.
Obre els dilluns, de 10 del matí a 1 del migdia. El Club
de la Feina Virtual (www.ctc.masquefa.net/ocupacio)
t’ofereix tots aquests mateixos recursos els 365 dies de
l’any, les 24 hores del dia.

•

A les empreses, el Servei Local d’Ocupació us ajuda a
gestionar les ofertes de treball. Fa visites de prospecció
per conèixer les vostres necessitats de personal i captar
noves ofertes laborals. Busca els perfils professionals
que sol·liciteu entre els candidats de la borsa de treball.

•

A més, podeu utilitzar els despatxos i sales de reunions
del CTC per fer el procés de selecció de personal,
recollir currículums, entrevistar-vos amb els candidats...

•

La insertora laboral us ofereix suport personalitzat.

•

Més informació a www.ctc.masquefa.net/ocupacio i al
93 772 78 28.

EMPRENEDORIA
•

El servei d’emprenedoria i empresa t’ofereix
informació i assessorament per crear el teu propi
negoci (tràmits per a la capitalització de l’atur, tràmits
de constitució de l’empresa, formes jurídiques, fonts
de finançament...). També t’ajuda en la creació del
pla d’empresa i elabora el certificat de viabilitat que
permet sol·licitar préstecs bancaris.

•

A més, al Racó de l’Emprenedor trobaràs informació i
documentació per crear la teva empresa. Obre portes
els dilluns de 10 del matí a 1 del migdia.

•

Si ja tens l’empresa en marxa, t’acompanyem en el
procés de consolidació durant els primers anys per
aconseguir els objectius inicials.

•

El CTC també posa a disposició dels emprenedors
i les empreses serveis de suport a la seva activitat:
lloguer de despatxos (d’ús permanent o puntual)
en un exclusiu viver d’empreses; lloguer de sales
de reunions, aules de formació i sala d’actes per a
usos puntuals; lloguer de material tecnològic, serveis
administratius generals, assessorament tècnic i servei
de domiciliació d’empreses.

•

A més promou accions de dinamització comercial
com la plataforma econòmica i portal d’ofertes

www.jocomproamasquefa.com i la fira Les Botigues
al Carrer.
•

La tècnica d’empresa us oferirà atenció personalitzada.

•

Més informació a www.ctc.masquefa.net/viver
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BENESTAR SOCIAL
•

El departament de Benestar Social ofereix atenció i
acompanyament a les persones i famílies amb dificultats
socials i econòmiques per garantir la cobertura de les
seves necessitats personals i socials bàsiques. L’equip
s’ha ampliat per millorar l’atenció i actualment compta
amb un educador social i dues treballadores socials.

•

També treballa per a la detecció i prevenció de
problemàtiques socials. Si veus que pots trobar-te
davant d’alguna dificultat és molt important que no
esperis que la situació sigui límit i vine a assessorarte el més aviat millor. Cal demanar cita prèvia al
CTC (avinguda Catalunya, 60 – 93 772 78 28), amb
el número de la targeta sanitària. En demanar hora
pregunta la documentació que caldrà portar a la
primera visita per agilitzar el procés.

•

Benestar Social ofereix suport en diversos àmbits:
convivència i cohesió social, atenció a la infància
i l’adolescència, suport a la dona, atenció a la gent
gran i les persones amb dependència o assistència
a les persones amb discapacitat, entre altres. Podeu
consultar la cartera de serveis al CTC.

•

Davant la crisi el departament ha reforçat el suport en
problemàtiques que s’han vist especialment agreujades,
com ara les necessitats personals bàsiques, l’habitatge,
l’escolarització o l’atenció psicològica. Entre altres,
ofereix els següents serveis:

Necessitats personals bàsiques
•

•

Banc d’Aliments. Gestionat per l’Associació del Grup
de Voluntaris, cobreix les necessitats alimentàries de
les famílies amb majors dificultats, prèvia derivació per
part de l’equip de Benestar Social.
Cobertura d’altres necessitats personals bàsiques, en
funció de la situació de cada família i d’acord amb els
requisits establerts.

Habitatge
•

Servei d’intermediació davant les entitats financeres per
a prevenir desnonaments. L’Ajuntament ha creat un
nou servei d’atenció a les persones i famílies que es
troben en risc de perdre el seu habitatge habitual per
no poder fer front a la hipoteca. Ofereix informació
i assessorament, i també mediació davant els bancs
i caixes per renegociar les condicions del retorn
del deute i arribar a solucions que permetin, en la
mesura del possible, que les famílies puguin continuar
a casa seva. En cas de no arribar-se a un acord, ofereix
assessorament jurídic per poder interposar una
demanda judicial si és el cas.

•

Suport per accedir a ajuts. Benestar Social elabora
l’informe socioeconòmic necessari per poder demanar
ajuts d’urgència a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
per atendre deutes de lloguer o d’amortització
hipotecaria o per desnonaments. La tramitació de la
sol·licitud d’ajuts la fa el Consell Comarcal (plaça Sant
Miquel, 5, Igualada – 93 805 15 85)

•

Des de Benestar Social també se us podrà informar
sobre altres serveis, recursos i ajuts en habitatge.

Escolarització
•

Ajuts per a l’adquisició de llibres de text per a les famílies
amb dificultats econòmiques.

•

Informació sobre les beques de menjador escolar del
Consell Comarcal de l’Anoia.

Atenció psicològica
La demanda de suport psicològic ha augmentat amb la
crisi. Benestar Social atén les persones que sol·liciten
aquest servei i les deriva al recurs que pot oferir-los la
millor resposta:
•

Centre d’Intervenció Especialitzada de la Catalunya
Central (C/ Milà i Fontanals, 1, d’Igualada – 93 804 82
65 -900 900 120)

•

El servei d’atenció psicològica per a homes del Consell
Comarcal de l’Anoia (plaça Sant Miquel, 5, d’Igualada
– 93 805 15 85)

•

L’Equip d’Atenció a la Dona (Dones amb Empenta)
ofereix atenció psicològica i també atenció jurídica i
servei d’acollida i informació. Un cop al mes atén al
CTC.(636365631 –a.donesambempenta@gmail.com).
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EL CLUB DE LA FEINA
El Centre Tecnològic Comunitari (CTC)
ofereix a les persones que busquen
feina o volen millorar el seu lloc de
treball un recurs molt útil: el Club de la
Feina. Es tracta d’un espai destinat a la
recerca autònoma de feina on trobareu
les ofer tes de treball de Masquefa i
els municipis veïns, llistats d’empreses,
materials sobre orientació laboral i
informació sobre formació reglada i
no reglada. L’orientadora laboral del
Club de la Feina us ajudarà a resoldre
els vostres dubtes i us facilitarà eines
i recursos per accedir al mercat de
treball.
Podeu venir personalment al Club de
la Feina els dilluns, de 10 del matí a 1
del migdia, al CTC (avinguda Catalunya,
60). També disposeu d’un Club de la
Feina vir tual (www.ctc.masquefa.net/
ocupacio) on trobareu en línia els
mateixos recursos, els 365 dies de l’any,
les 24 hores del dia.
Per a ser usuari del Club de la Feina, que
és gratuït, cal estar inscrits a la Borsa
de Treball del Servei d’Ocupació de
l’Ajuntament.
QUÈ TROBARÉ AL CLUB DE
LA FEINA?
 Ofertes laborals de la comarca
i la província gestionades pels Serveis
Locals d’Ocupació mitjançant la Xarxa
Xaloc (www.diba.cat/slo).
Per a inscriure’t a una ofer ta quan
vinguis al Club de la Feina veuràs que
l’ofer ta té un número de referència.
Pren nota d’aquest número ja que el
necessitaràs per apuntar-te mitjançant el
web. També necessitaràs el número del
teu document identificatiu (NIF, targeta
d’estrangeria o passapor t) i la teva data
de naixement.
Consultant l’apar tat ‘Les meves ofer tes’
podràs conèixer l’estat en què es
troba la teva candidatura. També pots
preguntar a l’orientadora laboral.
 Material d’orientació laboral
per planificar la recerca:
•
•
•

Models de Currículum Vitae i consells
per redactar un bon CV
Models de Car ta de Presentació
L’entrevista de feina: consells útils per

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

preparar-la
Llistats d’empreses per sectors
Llistats d’Empreses Temporals
Llistats de borses de treball online
generalistes i específiques
Anuaris d’empreses
Informació sobre formació reglada
(CFGM, CFGS, ESO ...) i no reglada
(guia de cursos, formació ocupacional,
idiomes...)
Manual d’utilització de la Xarxa Xaloc
Manual per donar-se d’alta al por tal
Feina Activa
Manual per utilitzar la Xarxa Social
Linkedin
Manual per donar-se d’alta a infojobs
Ar ticles i documents sobre mercat
laboral i recursos humans
Notícies i novetats
Fitxes ocupacionals

 El Racó de l’Emprenedor. Si
penses a muntar una empresa o fer-te
autònom, o si ja estàs iniciant el teu
projecte, al Club de Feina trobaràs

material d’autoconsulta sobre el
pla d’empresa, finançament i temes
relacionats amb l’emprenedoria. Pots
demanar hora amb la tècnica d'empresa,
qui t’assessorà en el procés de creació
i consolidació del teu negoci, i també
sobre la documentació que cal presentar
per optar a la capitalització de l’atur. Si
el teu pla d’empresa compleix tots els
requisits, et podem lliurar l’informe de
viabilitat, que et servirà per a sol·licitar
finançament. El CTC també disposa
d’un viver d’empreses amb despatxos
disponibles, sales de reunions, aules de
formació i serveis de supor t.
 Altres serveis. Al Facebook del
CTC i al Twitter del Club de la Feina
publiquem notícies sobre el mercat
laboral i la formació. A més el CTC posa
a la teva disposició els ordinadors de
Masquef@ula perquè puguis consultar
ofertes de feina de manera online i gratuïta.
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EL BOSC DELS INFANTS

QUARTA LLAVOR AL BOSC DELS INFANTS
El 7 d'abril es va celebrar la quarta plantada
col·lectiva al Bosc dels Infants. Hi van prendre
part un total de 42 famílies, les quals van
plantar-hi les alzines que l’Ajuntament ha
regalat a tots els nens i nenes que van néixer
durant l’any 2012 a Masquefa, en total 86.
La Brigada municipal també hi ha plantat
les alzines de les famílies que no van poder
assistir-hi perquè tots els infants tinguin el seu
arbre en aquest bosc. Aquest va ser el quart
any que l’Ajuntament organitzava la plantada,
una iniciativa amb la qual vol que els infants
aprenguin a estimar la natura i a respectar el
medi ambient, i al mateix temps guanyar una
nova zona verda a Masquefa. L’Ajuntament
continuarà regalant cada any una alzina a
les famílies que tinguin nadons perquè, amb
el temps, la vila gaudeixi d’un frondós bosc
dedicat als infants masquefins.

Som 8.489 masquefins
El 2012 es van registrar a
la vila 86 naixements, 14
menys que l’any anterior
Segons les dades del padró municipal
a 19 d’abril de 2013 Masquefa té una
població de 8.489 persones, de les quals
4.296 (el 50,61%) són homes i 4.193
(el 49,39%) dones. Aquests tres primers
mesos i mig de l’any 2013 la població

ha crescut en 58 persones, ja que a
31 de desembre de 2012 el nombre
d’habitants era de 8.431.
Les dades del 2012 mantenen la tònica
a l’alça que tant el creixement vegetatiu
(la diferència entre naixements i
defuncions) com el creixement
poblacional experimenten a Masquefa
des de fa anys. No obstant això, es
constata una davallada de la natalitat.
El 2012 hi va haver a Masquefa 86
naixement i 53 defuncions, mentre que
el 2011 van ser 100 naixements i 58
defuncions; el 2010, 106 naixements i 45

defuncions; el 2009, 109 naixements i 35
defuncions; el 2008, 120 naixements i 44
defuncions, i el 2007, 116 naixements i
44 defuncions.
En aquests poc més de sis anys -de l’1de
gener de 2007 al 19 d’abril de 2013la població de Masquefa ha passat de
8.029 habitants a 8.489, de manera que
s’ha incrementat en 460 persones. En
els últims deu anys ha crescut en 2.789
persones (l’any 2002 vivien a Masquefa
5.700 persones). I en els últims 20 anys
ha augmentat en 5.750 persones (l’any
1992 n’hi vivien 2.739).

Gerard Vivaracho Ruíz

Valentina Pérez García

Gala Ruíz Vílchez

Adrià Pons Monedero

Amalie i Laia Mari Del Risco

Noa Bosch Iniesta

EL BOSC DELS INFANTS
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Arnau García López
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Eneko Playán Ruano

Noa Zapata Báez

Àuria Colau Romero

Vera Ruíz Millán

Albert Cuyás Bautista

Itziar Gervilla Sánchez

Mar Expósito Pizarroso

Martí Castellà López

Noa Sánchez Hernández

Sara Arilla Merchán

Marcel Pérez Marchena

Anna Santiño Cotado

Pol Campoy García

Alexandra Anguita Giménez

Elna Boquete Morgades
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Ajuntament i Policia Local reben una felicitació en el Dia
de les Esquadres per la col·laboració amb els Mossos
Els Mossos d’Esquadra de la Regió Policial Central van celebrar
al Teatre de Solsona l’acte oficial del Dia de les Esquadres.
Durant l’acte es va felicitar agents de la policia catalana que
el darrer any han actuat meritòriament en acte de servei o bé
en reconeixement a la seva trajectòria professional. També es
van felicitar diversos ciutadans i cossos de la policia local, entre
aquests la Policia Local de Masquefa per la seva col·laboració
i participació amb els Mossos d’Esquadra en diversos serveis.
El regidor de Governació, Carles Ventura, el sergent cap, Marc.
A. Pérez, i els caporals Joan Circuns i José Miguel Mestre van
recollir la felicitació. El Dia de les Esquadres el va presidir el
Conseller de Governació de la Generalitat, Ramon Espadaler.

Masquefa recupera la Font de l’Hort de Cal Rítol

En el marc del pla per recuperar els espais naturals del municipi, l’Ajuntament de Masquefa ha restaurat la Font de l’Hort de
Cal Rítol, que es troba a la urbanització de Can Valls. L’actuació
ha estat possible gràcies a la col·laboració del treballador de

la Brigada Municipal Francisco Jiménez, qui ha dut a terme l’arranjament de la font de manera voluntària i fora de l’horari
de treball. A la zona també s’hi han fet millores en l’arbrat i la
vegetació i s’hi ha habilitat una àrea de pícnic.

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

poden fer de dilluns a divendres, de 10 a 13h i de 15 a 16.30h.
A la Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i
Sanghés de La Beguda Alta (C/ dels Horts, 50 – 93 772
50 24) les preinscripcions es poden fer els dilluns, dimarts i
dimecres de 10 a 13h, i els dijous i divendres de 15 a 16.30h.
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EN CAP CAP CAP EL NOTÍCIES
QUE CAP
EN AQUEST CAP DE SETMANA

El primer cap de setmana de juny estarà farcit d’activitats a Masquefa, que celebrarà la Fira
de la Infància i la Joventut, el Dia Mundial del Medi Ambient i la Festa de l’Espor t

Fira de la Infància i la Joventut
La vuitena Fira de la Infància i la Joventut es farà el dissabte
1 de juny, d’11 a 2 del migdia, i de 5 a 11 de la nit. Des dels
seus inicis, la fira ha estat un espai de trobada i col·laboració
entre totes les entitats. Aquest dia es comparteix una activitat
com a poble, fem possible una jornada lúdica i festiva per als
infants i els joves.  D’un temps aquí la fira també ha servit per
sensibilitzar infants, joves i famílies sobre els Drets dels Infants.
Aquest any el Dret a l’educació, en el seu sentit més ampli, i
partint de la idea de vila educadora, en què tothom educa, serà
el fil conductor de les activitats.
La Fira de la Infància i la Joventut tornarà a omplir l’avinguda
de La línia, el carrer Rogelio Rojo, l’avinguda Maresme i les
instal·lacions del voltant de tallers, jocs i activitats per a totes
les edats, a més d’actuacions a càrrec de les entitats, i moltes
altres sorpreses. Una de les novetats d’aquest any és l’Espai
XL que hi instal·larà el Casal de Joves. (vegeu la pàgina 20). Un
cop tancats els estands, a les 8 del vespre, una cercavila ens
portarà fins a l’escenari central, on ens esperaran espectacles
i actuacions increïbles. Després un correfoc infantil i una gran
cremada de petards posaran el punt final.
T’hi sumes?
Per fer la fira es necessita l’esforç i la il·lusió de moltes persones.
Vols ser una d’elles? Pots col·laborar-hi de dues maneres:
• Et pots fer voluntari/a i aquell dia col·laborar en alguna de
les activitats o estands. Has de tenir més de 16 anys, omplir
el formulari que trobaràs a www.masquefa.cat, i presentarlo a la recepció de l’Ajuntament o del CTC. Tens temps
fins al 20 de maig.
• Ens pots enviar frases relacionades amb l’educació.
Teves, de filòsofs, pedagogs, mestres... Frases de llibres,

de contes... Amb totes les que recollim decorarem els
estands i les activitats. És important que acompanyis
la frase del nom de l’autor, o la font d’on l’has extret.
Les
pots
enviar
a
pevmasquefa@masquefa.net.
Les entitats són el motor de la fira. Surten al carrer i ofereixen
tot tipus d’activitats, jocs, tallers...pels protagonistes de la
jornada: els infants i els joves. Els comerços i les empreses
també s’hi sumen, aportant materials, obsequis i donacions,
o posant un estand i fent una activitat. Moltes gràcies!

Dia Mundial del Medi Ambient

Festa de l’Esport

El 5 de juny es
commemora el Dia
Mundial del Medi
Ambient. Masquefa ho
celebrarà el divendres
31 de maig, de les
5 a les 7 de la tarda,
amb activitats que
permetran conèixer el
gas natural. Hi haurà
un inflable, un taller de
reciclatge dels usos del gas a la llar, un berenar i punts
d’informació de la companyia.

A més, el diumenge 2 de juny celebrarem la Festa de
l’Esport amb una doble cursa popular : la sisena cursa
que organitza l’Ajuntament (de 2,2 quilòmetres)
i la catorzena Cursa Popular de Can Parellada (de
5,6 quilòmetres), que es correran simultàniament.
Ambdues sortiran a les 10 del matí i començaran i
acabaran al poliesportiu. Les inscripcions anticipades
(1€) es poden fer del 20 al 30 de maig a l’Ajuntament.
Per a la cursa de Can Parellada també es pot trucar
al 629 33 77 03.
Fins als 6 anys la inscripció és gratuïta. A més, us hi
podreu inscriure el dia de la cursa, de 9h a 9.45h, al
poliesportiu.

FESTA MAJOR PETITA
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SANT ISIDRE

TÉ GANES DE GRESCA
La Festa Major Petita, amb més dies que mai, combinarà tradició i novetats en un programa
per a tots els gustos i totes les edats
Per fi el fred i fosc hivern ha quedat enrere.
El bon temps ja truca a la porta i Masquefa
tornarà a fer festa de la grossa per donar-li
la benvinguda. Aquest maig gaudirem d’una
nova edició de la Festa Major Petita, la
celebració amb què homenatgem el nostre
patró, Sant Isidre, i recordem els nostres
orígens vinculats al camp i la pagesia.

Potser perquè aquest hivern semblava
no acabar-se mai, la Festa de Sant Isidre
d’aquest 2013 serà més llarga. Durant sis
intensos dies (12, 15, 16, 17, 18 i 19 de
maig) sortirem al carrer per encomanarnos de l’alegria i aparcar els maldecaps.
Davant la crisi l’Ajuntament ha trobat
fórmules imaginatives per fer més amb

menys. La festa tampoc no hauria estat
possible sense la implicació d’unes entitats
que han tornat a arremangar-se.
El resultat de tot plegat és un programa
que combinarà tradició i novetats. En
el primer capítol destaquen la missa
en honor a Sant Isidre, la cercavila, les
havaneres i el Ball de la Garlanda, a més

PROGRAMA D’ACTES
Diumenge 12
Durant tot el matí a les instal·lacions
de la petanca
CAMPIONAT de PETANCA de SANT ISIDRE
Organitza: Club Petanca Masquefa
18.00 h – Capella del Roser
Actuació de la CORAL L’ALZINAR
Dimecres 15
12.00 h – Parròquia de Sant Pere
MISSA en HONOR a SANT ISIDRE
17.30 h – Biblioteca
TEATRE de TITELLES: “Històries de lletres”, a
càrrec de L’Estenedor Teatre
19.00 h – Biblioteca
CLUB de LECTURA en ANGLÈS: “The boy in
the striped pyjamas” of John Boyne
Dijous 16
19.00h – Biblioteca
Presentació del llibre de poemes ‘13 gotes de
sang’, de Darío Muhi

Divendres 17
DIA MUNDIAL D’INTERNET.
Campanya d’informació de Maquefa Sense Fils i
connexió a internet gratuïta a Masquef@ula.
18.00 h –
La SIRENA de la FÀBRICA ROGELIO ROJO
dóna la benvinguda a la festa
18.00 h – Plaça davant de la
Biblioteca
ESPECTACLE D’ANIMACIÓ: “Caram
com Balla”, a càrrec de La
Cremallera
20.30 h – sortida
davant Ajuntament,
CORREFOC INFANTIL
a càrrec de Pixafocs i
Gagaspurnes, Colla Infantil de
Diables de Masquefa
21.30 h – Plaça de
l’Estació

SOPAR de FAVES i lliurament de les FAVES
D’ARGENT 2013
A càrrec de L’Alzinar, Societat Recreativa i
Cultural
22.30 h – Plaça de l’Estació
HAVANERES amb Port Vell i ROM CREMAT
24.00 h a 02.00 h – Casal de Joves
CONCERT de PETIT FORMAT amb Kinky
Dub Machine
Dissabte 18
D’11.00 h a 14.00 h –
Jardins del CTC
PARC INFANTIL amb
INFLABLES
12.00 h –
Instal·lacions del
Camp de Tir de
Masquefa
CAMPIONAT de TIR
al PLAT a càrrec de
Club de Tir Masquefa
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del Sopar de Faves i el lliurament de les
Faves d’Argent. Aquests premis reconeixen
la tasca dels dos masquefins que han
dedicat voluntàriament temps i esforç a
millorar la qualitat cultural, social, esportiva
i associativa de la vila. Entre els actes nous,
sobresurten l’actuació de la Coral l’Alzinar,
un correfoc infantil dels diables, un parc
amb inflables, o una missa i una ballada de
sardanes al Cementiri Vell, entre altres.
La festa reserva sorpreses per a tothom.
Els més petits xalaran amb diversos
espectacles, i els
joves aniran a
dormir tard
amb un
concert
i

FESTA
una disco-mòbil. També els
esports seran presents a
DEL ROSER A
la cita amb Sant Isidre.
LA BEGUDA
Com l’edat, tampoc
la butxaca no serà
La Beguda celebrarà el diumenge 12 de maig una nova
cap excusa per
edició
de la Festa del Roser, organitzada per la Societat
participar de
Recreativa
Unió Begudenca i el Patronat de l’Església de la
la festa. Totes
Immaculada Concepció.
les activitats
són gratuïtes,
Diumenge 12
amb l’única
excepció
10.00h – a l’Església Immaculada Concepció
del Sopar de
MISSA
Faves.
En acabar es farà la tradicional benedicció dels tortells
que es repartiran entre els assistents.
Us convidem
¡
a gaudir-ne en
14.30h
–
a
l’Envelat
companyia
de
DINAR
I
BALL
familiars i amics.

18.00 h – sortida c/ Serralet
CERCAVILA amb la Colla de Gegants i Grallers
de Masquefa, Colla de Ball de Bastons de
Masquefa, el Drac Bufut i els Tabals de Pixafocs i
Cagaspurnes, colla de diables de Masquefa

SOLEMNE EUCARISTIA en honor a SANT
ISIDRE. La Coraleta acompanyarà els cants.
Ofrena floral a

22h – sortida a la Fàbrica Rogelio
Rojo
CORREFOC a càrrec de Pixafocs i
Cagaspurnes, Colla de Diables de Masquefa
A la Fàbrica Rogelio Rojo hi haurà un espectacle
d’inici del correfoc i a l’Ajuntament traca final

Sant Isidre a càrrec de la Colla de Gegants
i Grallers de Masquefa i la Colla de Ball de
Bastons

21.30 h a 24.30 h– Sala Polivalent
BALL amb el GRUP CHOFFERS i el tradicional
BALL de la GARLANDA

17.30 h – Plaça de l’Estació
ESPECTACLE INFANTIL “Pirates de secà”, amb
la Cia. Xip Xap

01.00 h – Sala Polivalent
GRAN FESTA DISCO MÒBIL.
A càrrec La Cofradía del
Cristo Crucificado
Diumenge 19
11.00 h – Cementiri
Vell

12.00 h – Cementiri Vell
SARDANES amb la Cobla Ciutat de Manresa

18.30 h – Plaça de l’Estació
EXHIBICIÓ de HIP – HOP a càrrec de
l’Associació Dansa Urbana de Masquefa
I seguidament – Plaça de l’Estació
EXHIBICIÓ de BALLS de SALÓ a càrrec
de Fernando Orihuela, Gemma Martí, Julián
Vázquez i Montserrat Lázaro
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Masquefa tindrà batxillerat el curs vinent
L’institut de Masquefa ha aconseguit la implantació d’estudis
post-obligatoris. A partir del curs vinent el centre educatiu
impartirà el batxillerat, segons que ha comunicat el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat. La concessió del batxillerat
era una antiga reivindicació de tota la comunitat educativa que
finalment es fa realitat. Suposarà una gran oportunitat per als
joves de Masquefa, que fins ara, quan finalitzaven l’Educació
Secundària Obligatòria (ESO), es veien obligats a marxar a
d’altres municipis per poder cursar els estudis de batxillerat.
Preinscripcions
Les preinscripcions per al curs 2013-2014 es podran fer del 13
al 24 de maig al mateix institut. L’Ajuntament informarà de les
especialitats de batxillerat que s’hi s’impartiran, així com del
procés de preinscripció.
Els estudis de batxillerat se sumen als quatre cursos d’ESO
que ja ofereix l’institut, que encara no fa dos anys va estrenar

un nou i funcional edifici.

Avís: els propietaris de parcel·les tenen l’obligació legal
de mantenir-les netes i en condicions de seguretat
L’Ajuntament recorda que els propietaris de finques i
parcel·les, segons el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost,
tenen l’obligació legal de mantenir-les netes i en condicions
de seguretat, salubritat i decòrum, tancant els terrenys i
retirant-ne els matolls, les males herbes i les escombraries.
Amb aquesta mesura s’evita el risc d’incendis i també
altres problemes de salubritat i higiene, com ara l’aparició
de rates, mosquits tigre i altres insectes.

En cas que els propietaris no les mantinguin en les
degudes condicions, l’Ajuntament pot obrir expedients
d’ordre d’execució i ordenar als propietaris que netegin
les parcel·les. Si els propietaris no ho fan s’exposen a
importants sancions econòmiques. A més, l’Ajuntament
pot encarregar-se de fer la neteja subsidiària de les
parcel·les, repercutint-ne el cost econòmic als propietaris.

El portal d’ofertes
www.jocomproamasquefa.com
debuta amb èxit

Sessió informativa sobre la
Formació Professional Dual
que ofereix Aldi

El portal d’ofertes que l’Ajuntament ha posat en marxa a
Internet (www.jocomproamasquefa.com) està tenint una molt
bona acollida tant entre els comerços i les empreses que hi
publiquen els seus descomptes com entre els consumidors. Ja
s’hi han donat d’alta 28 establiments, els quals hi han publicat
41 ofertes. A més ha rebut 1.265 visites i s’hi ha registrat 627
usuaris, que han fet fins al moment 34 reserves.
www.jocomproamasquefa.com és un gran aparador online on
podem trobar productes i serveis de les empreses i comerços
masquefins i beneficiar-nos d’importants descomptes. Amb
aquesta iniciativa es vol afavorir la compra de proximitat i al
mateix temps, gràcies a Internet, captar nous clients de fora.
Els comerços i empreses interessats poden adreçar al
Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, al
CTC (avinguda Catalunya, 60 – 93 772 78 28). També poden
escriure a masvsl@diba.cat.

El 24 de maig a les 10 del matí es farà al CTC una nova sessió
per a informar del segon curs de FP Dual que promou la
multinacional Aldi Supermercats i per recollir els currículums
dels joves interessats. La FP Dual destaca perquè els alumnes
combinen la formació teòrica, concretament un grau mig de
tècnic en Comerç, amb el treball en empreses, en el cas d’Aldi
en una botiga. Els alumnes tenen contracte i sou des del primer
dia, i l’empresa es compromet a fer-los un contracte indefinit
si superen els dos cursos de la formació i obtenen la titulació.
Aldi ja ha ober t el procés de selecció dels joves interessats
a par ticipar en aquest segon curs. Els requisits per a optar
a aquesta ofer ta de feina i formació són tenir entre 18 i 30
anys, estar en possessió del Graduat en ESO i tenir una clara
vocació comercial. Per assistir a la sessió informativa, cal fer la
inscripció prèvia al CTC o bé online a www.ctc.masquefa.net/
formacio.
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ACTUALITAT

GiraEstiu 2013
A partir del 25 de juny i fins el 26 de juliol tornarem
a tenir en marxa el Casal d’Estiu de Masquefa
Un any més l’Ajuntament organitza el Casal
d’Estiu per tal de facilitar a les famílies un
recurs que les ajudi a conciliar els horaris
de la feina amb el temps de vacances
escolars dels fills i filles.
Aquest temps de vacances escolars serveix
als nens i nenes per gaudir del temps de
lleure en companyia d’altres infants, per
descobrir nous racons de l’entorn més
proper i tenir contacte amb la natura, i per
aprendre coses noves mitjançant els jocs,
els tallers i les nombroses activitats que els
monitors i monitores els preparen per a
aquests dies.
El Casal es farà a les instal·lacions de l’escola
El Turó i del pavelló poliesportiu municipal.
Una de les novetats d’aquest any són els
horaris i serveis. El Casal d’Estiu del matí
es farà de les 9 a les 13.30h, de manera
que s’allarga mitja hora respecte d’edicions
anteriors. El serveis complementaris seran
l’acollida de matí (de les 8 a les 9h), el

menjador (de les 13.30
a 15,30h) i l’acollida de
tarda (de les 15.30h a les
17h).
Inscripcions
Les inscripcions es podran
fer a l’Àrea de Serveis
Personals (a la Torre dels
Lleons) del 20 al 24 de maig.
L’horari d’atenció serà de 9.30h a
12.30h, i de 17 a 20h.
La documentació que cal presentar
i la informació sobre els preus, les
bonificacions i el funcionament del Casal
les rebreu mitjançant les escoles.També les
trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament
(www.masquefa.cat).
La gestió del Casal d’Estiu anirà a càrrec
del Centre d’Esplai Giravolt. Com cada
any l’Ajuntament ha fet un concurs per
tal d’adjudicar a una empresa o entitat

del sector del lleure la gestió d’aquesta
activitat.
Vols ser monitor/a?
L’Esplai Giravolt, com a entitat gestora del
Casal d’Estiu, s’encarrega de la selecció de
l’equip de monitors i monitores. Si esteu
interessats/des en formar-ne part, heu
d’enviar, abans del 17 de maig, el vostre
currículum vitae a: giraestiu@gmail.com.
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L’aleví A del FC Masquefa disputa el prestigiós torneig
internacional Danone Nations Cup
L’extraordinària temporada que està fent l’equip aleví A del FC
Masquefa –és líder destacat a la Quarta Divisió Catalana i ja toca
l’ascens amb els dits- li ha valgut la participació en un prestigiós
torneig internacional que és el somni de molts joves futbolistes. I és
que al mes d’abril l’equip va ser convidat a disputar les eliminatòries
territorials de la Danone Nations Cup, una competició en què
prenen part fins a 40 nacions i que celebrarà la gran final mundial
el setembre vinent al mític estadi de Wembley a Londres. Els
futbolistes masquefins, d’11 i 12 anys d’edat, van tenir una destacada
actuació i van desplegar el bon joc que venen exhibint tota la
temporada. Això sí, van acabar caient eliminats ja que van haver
d’enfrontar-se a dos equips de categories superiors: el Manresa,
líder de la Segona Divisió Catalana, i el Sabadellenca, de Tercera
Divisió. Aquesta era la primera vegada que un equip masquefí
prenia part a la Danone Nations Cup, tot un reconeixement a la
bona tasca que fa el club amb el futbol base.

Cartell de luxe per al Trofeu Vila de Masquefa de Futbol Base
El 15 i 16 de juny tornarem a viure una gran festa del futbol
base. La tercera edició del Trofeu Vila de Masquefa portarà fins
a casa nostra 445 joves futbolistes de 14 entitats, algunes d’elles
amb gran solera com el RCD Espanyol, el Santboià, l’Hospitalet
i l’Espluguenc. També hi prendran part els equips base del Gavà
Mar, el Vinyets Molí Vell de Sant Boi, el Capellades, el Piera, el
Sant Esteve Sesrovires, l’Hostalets de Pierola, l’Esparreguera, la
Penya Blau-grana de Vallirana i el Tancat de Tarragona, a més de
l’organitzador i amfitrió: el Futbol Club Masquefa.
Els aficionats podran seguir les evolucions de 45 equips de 8
categories: promeses, prebenjamins, benjamins, alevins, fèmines
futbol 7 aleví-infantil, infantil, cadet i fèmines futbol 11. Es

disputaran 40 partits de futbol 7 i 3 de futbol 11. Per part del FC
Masquefa hi competiran 13 equips: promeses B i A, prebenjamins
C, B i A, benjamins B i A, alevins B i A, fèmines futbol 7 alevíinfantil, fèmines futbol 11, infantil i cadet.

El torneig es disputarà el 15 i 16 de
juny i hi participaran 445 futbolistes de
14 clubs, entre aquests l’Espanyol, el
Santboià, l’Hospitalet i l’Espluguenc

LES VOSTRES OPINIONS
La revista Masquefa Batega posa a disposició dels lectors i lectores una secció on podeu publicar les vostres opinions
sobre temes de la vila o d’interès general, així com idees i suggeriments. Ens podeu fer arribar els comentaris
personalment a la recepció de l’Ajuntament (C/ Major, 93) o al correu electrònic masquefabatega@masquefa.net

La opresión de la mujer
Hace unos días el Tribunal Supremo decretó, referente a la prohibición
de llevar el burca en lugares públicos en Lleida, que al no haber una
ley “el burca no se podía prohibir porque es una materia relacionada
con la libertad religiosa”.
Esta afirmación es sorprendente porque según los estudiosos del
Corán éste no dice nada sobre el burca, por lo que su imposición
no tiene nada que ver con la religión; es exclusivamente obra de
las ideologías de fanáticos que lo que pretenden con esas prácticas
es ejercer un dominio absoluto sobre la mujer, y para ello utilizan la
religión como excusa y la opresión como herramienta, todo para
lograr que no tengan ningún derecho civil, ni libertad para expresarse.
Es sorprendente porque estos señores del Supremo parece que han
olvidado, o es que lo añoran, el hecho que no hace mucho tiempo

que a nuestras madres también se les imponía el vestido negro de la
cabeza a los pies y de por vida por una tradición, dogmática, ignorante
y estimulada desde los púlpitos supuestamente en nombre de la
religión. Lo que se lograba con estas prácticas es que a las mujeres
se les considerase incapaces de valerse por sí mismas y, por tanto,
tenían que ser tuteladas por los hombres, sus padres o sus maridos, y
privadas de todos los derechos civiles.
Estas mujeres no son libres de vestirse como su gusto les da a
entender, porque cuando se ven libres de las imposiciones religiosas,
sociales y familiares tiran el burca a la basura como tiraron el luto en
este país.
Toda opresión es nefasta y a menudo criminal. En estos casos sobre
la mujer viene disfrazada de imperativos religiosos para justificar
prácticas como el burca, la ablación o en su tiempo el luto.
-Simeon Monfort
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NOTÍCIES

Els gegants ‘venen’ la marca Catalunya a Brussel·les
La colla va participar en una mostra
internacional de cultura catalana
Masquefa ha expor tat la fal·lera gegantera a Europa. La
Colla de Geganters i Grallers va ser els dies 20 i 21 d’abril
a Brussel·les, on va fer ballar els gegants de Catalunya, el
Treball i la Cultura. L’expedició masquefina va par ticipar en
un festival organitzat per la Generalitat per donar a conèixer
la riquesa i la diversitat de la cultura catalana. A terres belgues
els geganters van protagonitzar dues espectaculars cercaviles
en companyia d’una colla local, Geants des Marolles, i en
una d’elles també de La Carrau, l’esbar t dansaire de Rubí,
els filibusters de Vilanova i la Geltrú i el grup de folk Sol i
Serena.
Els intercanvis internacionals continuen aquest maig. Els
geganters masquefins han rebut la visita de dues colles de
Costa Rica, que al llarg d’una setmana gaudeixen de diverses
activitats a casa nostra. Tot plegat forma par t del programa
de celebració de la Ciutat Gegantera 2012, que arribarà a la
seva fi el segon cap de setmana de maig. Aleshores la colla
marxarà a Calella per fer el traspàs oficial.

Intens cap de setmana cultural, Masquefa rep la primavera
amb teatre, poesia i música
amb un ‘hanami’ japonès

Fins a 400 persones van gaudir del teatre, la poesia i la música
en un intens cap de setmana cultural organitzat per l’Alzinar
els dies 4 i 5 d’abril. La iniciativa va aixecar el teló el divendres
amb la representació de l’obra ‘Quatre locas i un funeral’, una
esbojarrada i divertida comèdia que gira entorn a un testament
i quatre familiars, i que va anar a càrrec dels igualadins Quadrant
màgic. Dissabte la poetessa Trinitat Casas va recitar el seu poemari
‘Acecha el nombre’, premi José Mª Valverde 2012, acompanyada
de Lluïsa Eito i Jordi Muntané. El recital va donar pas a l’audició de
les escoles de música l’Alba Massana de Gavà i l’Aula Musical de
l’Alzinar. Ja a la nit, un concert de combos d’aquestes dues escoles,
i també del CEM Cal Maristany dels Hostalets i de l’Escola de
Blues de Barcelona, va omplir la Sala l’Aglà. El plat fort va arribar
després, amb el concert de la Big Band Pérez Quartet, integrada
per tres músics masquefins: Dani Pérez (saxo i veu), Carles Pérez
(contrabaix) i Marc Ferrer (piano).

La celebració de ‘l’hanami’ organitzat per l’Alzinar i l’associació
Amics dels Arbres-Arbres Amics va ser un èxit de participació.
Una cinquantena de persones va prendre part en una original
activitat que, inspirada en una tradició japonesa, combina
l’espectacle d’observar els cirerers florits amb un emotiu recital
de poesia sota els arbres. Els assistents van trobar-se al matí a
la plaça de l’Estany i van anar passejant fins als cirerers del
camí de Sant Llorenç. Un cop allà, i sota els arbres florits, van
escoltar el recital de les poetesses Trini Casas, Marisa Olivera,
Alexandra Farbiarz i Mercedes Delclòs, i van degustar coques,
dolços i te. La celebració va atraure persones d’altres localitats,
entre aquestes dues joves estudiants japoneses.
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Nova edició de les
maratonianes 24
Hores de Futbol Sala

Finals de la Copa
Barcelona d’hoquei
patins

5, 6 i 7 de juliol:
tres dies de festa
‘rociera’

El Futbol Sala Espardenya ja ultima
els preparatius d’una nova edició, la
29a, de les 24 Hores de Futbol Sala, la
maratoniana competició que any rere
any ofereix durant un dia ininterromput
un gran espectacle futbolístic al
nombrós públic que es reuneix al
pavelló poliespor tiu de Masquefa. Les
24 Hores es disputaran els dies 14 i 15
de juny: donaran el tret de sor tida el
divendres a les 7 de la tarda i s’acabaran
el dissabte al voltant de les 8.
El torneig està ober t a la par ticipació
de 16 equips, tant de Masquefa com
d’altres localitats de les rodalies, els quals
quedaran enquadrats en quatre grups
de quatre. Tots els equps disputaran un
mínim de tres par tits. Els dos primers
classificats de cada grup disputaran la
fase d’eliminatòries, que consisteixen en
quar ts de final, semifinals i final.
Els equips interessats poden fer les
inscripcions a la cafeteria del CTC
(avinguda Catalunya, 60) i a Gamper
Spor ts (C/ Major, 41). Per a més
informació podeu trucar als telèfons
615 433 323 i 607 793 446.

El pavelló poliesportiu de Masquefa
acollirà el dissabte 8 de juny les finals de
la Copa Territorial de Barcelona d’hoquei
patins. Hi prendran part un total de 12
equips de les categories prebenjamí
iniciació, prebenjamí i benjamí, és a
dir, nens entre 5 i 10 anys. Des de les
9 del matí i fins a les 8 de la tarda els
aficionats podran gaudir d’un autèntic
festival d’hoquei. Les final les organitza la
Federació Catalana de Patinatge i el Club
Patí Masquefa, amb la col·laboració de
l’Ajuntament i la Generalitat.

El 5, 6 i 7 de juliol la Cofradía del Cristo
Crucificado y Nuestra Señora de los
Dolores tornarà a organitzar la Festa del
Rocío. Començarà divendres al vespre
amb música a l’aire lliure al pati de la Rojo.
Dissabte al matí es farà el tradicional
recorregut ‘rocíero’ -amb sortida des
del local de la Cofradía- i a la tarda un
festival de sevillanes i flamenc a la Sala
Polivalent. Per a la nit hi ha previstes
diverses actuacions. La Festa del Rocío es
tancarà diumenge amb la missa ‘rocíera’
cantada pel cor de la Cofradía.

El 16 de juny, Dia del
Soci de l’Alzinar

El dissabte 25 de maig tindrà lloc la tercera
edició delTrofeuVila de Masquefa de Patinatge
Artístic. Es disputarà al pavelló poliesportiu
i comptarà amb la participació de diverses
categories i clubs, entre aquets l’organitzador,
el Club Patinatge Artístic Masquefa. En els dos
anys anteriors l’esdeveniment ha portat fins a
Masquefa més d’un centenar de patinadores
i ha omplert les graderies del pavelló.

L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural
celebrarà el diumenge 16 de juny el Dia
del Soci, amb l’assemblea anual de socis,
un dinar, i les actuacions de les aules de
teatre, música i circ.

III Trofeu Vila de
La Nit de l’Esport
Masquefa de Patinatge reconeixerà la tasca
Artístic
de clubs i esportistes

Masquefa viurà el divendres 28 de juny
una nova edició de la Nit de l’Espor t,
el cer tamen que serveix per a posar
el punt final a la temporada i en què
l’Ajuntament brinda un reconeixement
a la tasca de tots els clubs, entitats
espor tives i espor tistes del municipi.
Hi haurà sopar, lliurament de guardons a
les entitats i espor tistes, i ball.
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El CEA tornarà a
porta la Flama del
Canigó a Masquefa

Un any més el Club Excursionista Anoia
(CEA) torna a organitzar la pujada al
cim del Canigó per assistir a l’acte de la
regeneració de la Flama i portar-la fins
a Masquefa perquè les fogueres de Sant
Joan siguin enceses amb aquest foc.
La pujada està prevista per al dissabte 22
de juny. Aquell dia, al cim del Canigó, el
club masquefí participarà a la mitjanit en
l’acte de regeneració del Foc. L’endemà,
dia 23, al matí, començarà el viatge de
retorn a Masquefa. A la tarda l’expedició
masquefina farà l’entrada amb la Flama a
la nostra vila acompanyada de la Penya
Ciclista de Masquefa, i es dirigirà cap al
local social del Club Excursionista Anoia.
Allà tindrà lloc la lectura del Manifest per
la Llengua i posteriorment es repartirà
la flama entre els encarregats de les
fogueres que s’organitzin al municipi.
També el Club Petanca Masquefa
organitza cada any a les seves
instal·lacions una revetlla popular la nit
de Sant Joan.

Festa de Campions
del futbol veterà

Masquefa serà el dissabte 8 de juny la
seu de la Festa de Campions del futbol
veterà de tot Catalunya. Es tracta de la
celebració amb què els equips veterans
de futbol que disputen les diferents
lligues catalanes tanquen la temporada
esportiva. L’esdeveniment té lloc cada
any en un municipi diferent. La festa
inclourà la celebració de dos partits: un
entre el campió de Primera Divisió i el de
Segona, i un altre que enfrontarà l’equip
amfitrió, el FC Masquefa de veterans,
amb el campió de Tercera. Després es
farà a Masia Bach l’acte de lliurament dels
premis de la temporada als guanyadors
de les diferents categories, als màxims
golejadors i als porters menys golejats,
i també a altres futbolistes i clubs que
hagin destacat.

Inspeccions tècniques
de vehicles
Una unitat mòbil de la ITV es desplaçarà a
Masquefa els dies 16,17 i 29 de maig per
fer les inspeccions tècniques de tractors
agrícoles, remolcs agrícoles i ciclomotors.
Les revisions es faran a l’esplanada de la
zona del Bosc dels Infants, de 9 del matí
a la 1 del migdia.

El Campionat Slot
Català visitarà La Rojo
El divendres 21 i el dissabte 22 de juny
es disputarà al Recinte Rogelio Rojo de
Masquefa la sisena prova puntuable del
Campionat Slot Català. El divendres 21
es farà l’obertura del parc tancat a les
21.30h, i la sortida del cotxe zero a les
22h. El dissabte 22 l’obertura del parc
tancat serà a les 16h i el cotxe zero a
les 16.30h. Pel que fa a les categories, en
escala 1/24 seran les següents: WRC, A
N-GT i Clàssics C1 i C2. I en escala 1/32:
SN GT, SN Rally, Grup N, Infantil i Dames.
Les inscripcions es poden fer a www.
slotcatala.com. Per a més informació
podeu adreçar-vos al Club Slot Masquefa
(Recinte Rogelio Rojo), els dimecres de
les 18.30h a les 21h i els dissabtes de les
10.30h a les 13h.

El 25 de maig,
Festa de la Moto

El dissabte 25 de maig Masquefa tornarà
a convertir-se en la capital dels ‘motards’.
El Recinte Rogelio Rojo acollirà una nova
edició de la Festa de la Moto, organitzada
per l’Associació Motorista 4133 amb la
col·laboració de l’Ajuntament. Al llarg de
tota la jornada hi haurà diverses activitats,
com exposicions de motos, passejades i
concerts, entre altres.

XL: L’ESPAI JOVE
DE LA FIRA DE LA
INFÀNCIA I LA JOVENTUT
El Casal de Joves serà
present el dissabte 1 de
juny a la Fira de la Infància i la Joventut
de Masquefa amb l’espai XL, des del qual
reivindicarem la creació jove. Amb el
lema ‘L’experimentació i la creació també
són educació’, volem reclamar un major
protagonisme en l’educació de matèries
com la música, el teatre o la plàstica, ja
que també juguen un paper decisiu en el
desenvolupament social, creatiu i cognitiu
dels joves.
L’espai jove de la Fira, adreçat a majors
de 12 anys, s’ubicarà davant de l’institut.
Hi trobareu tres àrees diferenciades:
•

•

L’Espai Punt Jove: amb una
exposició sobre el Casal de Joves i
el Punt d’Informació Juvenil. Volem
apropar als masquefins els serveis
que els oferim. També podreu
participar en un munt de tallers
joves.
L’Espai d’Arts Escèniques: el
Casal de Joves aixopluga l’activitat
creativa de molts joves. La dansa
i la música són les protagonistes
de l’ambient que es respira en les
diferents aules del Casal. A la Fira
de la Infància i la Joventut aquest
ambient sortirà al carrer per

•

mostrar-lo a
la resta  de masquefins.
L’Espai Cultura Urbana: el
grafit i ‘l’skate’ estan molt presents
entre els joves. Volem que aquest
espai sigui un aparador des d’on
promocionar els joves que fan
del grafit el seu mitjà d’expressió,

donant
suport i fomentant l’aprenentatge
d’aquesta tècnica pictòrica. El que
avui és un ‘hobby’ el dia de demà pot
ser una sortida laboral.
Trobareu tota la informació sobre la Fira
de la Infància i la Joventut a la pàgina 6
d’aquesta ‘Batega’.

KAP DE SETMANA JOVE
El Kap de Setmana Jove (KSJ) torna a
Masquefa després d’anys d’absència.
Un grup de joves ha volgut recuperar,
amb la col·laboració de la regidoria
de Joventut, l’esperit del KSJ per fer
que Masquefa torni a ser l’epicentre
de la cultura i el lleure juvenil de la
comarca durant tot un cap de setmana.
El 14 i 15 de juny la Rogelio Rojo
serà el punt neuràlgic de nombroses

activitats que volen aglutinar la major
diversitat de joves possible. Estigueu
atents a les xarxes socials perquè
ben aviat us detallarem el programa.
Des de la regidoria de Joventut
apostem perquè siguin els mateixos
joves els qui construeixin les seves
pròpies propostes d’oci i cultura.
Entenem que, perquè les activitats
siguin realment par ticipatives, han de

sorgir dels mateixos joves i aquests
han d’involucrar-se activament en la
seva creació, organització i valoració.
Així doncs, el Casal va rebre de par t
del grup de treball del KSJ la proposta
de recuperar aquest cap de setmana
ple d’activitats juvenils, i va decidir
sumar-s’hi per dissenyar entre tots un
programa que no oblidareu.
Més informació a la contrapor tada.
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

14 D’ABRIL DE 1931....
Els anys 30 del S.XX constitueixen una
dècada d’una densitat i intensitat històrica
immensa. Són un període marcat per la
inestabilitat arreu. Al continent europeu
es produeixen canvis importants; davant
la feblesa de les democràcies liberals per
afrontar la crisi econòmica es produeix
la radicalització, per una banda, de les
esquerres i, per l’altra, l’aparició del
nazisme a Alemanya i la consolidació
del feixisme italià. A l’estat espanyol
l’aclaparadora victòria dels partits
republicans en les eleccions municipals
del 12 d’abril de 1931 provocarà l’exili
del rei d’Espanya, Alfons XIII.
Davant d’aquests fets el dia 14 d’abril
Francesc Macià, líder d’Esquerra
Republicana, la formació política
guanyadora de les eleccions a Catalunya,
proclamarà des de la plaça Sant Jaume la
República Catalana dins de la Federació
Ibèrica. Poques hores després la 2ª
República es proclamada a tot l’estat
espanyol, davant l’entusiasme popular.
Tres dies després d’intenses converses
i negociacions, obliguen Francesc Macià
a recuperar la vella institució medieval
de la Generalitat amb la voluntat
d’aprovar un estatut d’autonomia
per a Catalunya, a canvi de retirar la
proposta d’una República catalana dins
d’una Federació de pobles ibèrica. Tot
i així, per a Catalunya constitueix un
dels períodes més esperançadors de
la seva història contemporània, creant
un clima d’expectació gairebé romàntic
en l’imaginari col·lectiu de les classes
populars que significava la ruptura amb
les cadenes del passat.
La República també ens arribarà a

Masquefa. El mateix dia 14 d’abril,
segons recordaven alguns testimonis
orals, un camió que venia de Barcelona
va aparèixer al migdia per l’entrada del
barri del Serralet tocant la botzina; els
ocupants del vehicle duien una gran
bandera republicana que la feien anar
a tort i a dret i cridaven entusiasmats
“Visca la República!”. Els veïns més
partidaris varen sortir al carrer per
celebrar-ho; els més petits, però,
no entenien el que estava passant i
pensaven que els del camió amb aquella
nova bandera tan ‘estranya’ eren un grup
de gitanos hongaresos i ‘saltimbanquis’
que venien a muntar un circ. La tarda

d’aquell mateix dia els republicans de
Masquefa, que havien guanyat a les
urnes, aniran a la casa de la vila, aleshores
situada al carrer Major 67, per comunicar
el resultat de les eleccions i per demanar
la clau de l’Ajuntament. El dia 15 d’abril

Joan Bonastre Ferrer (Cal Layo) es
convertirà en el primer alcalde escollit
democràticament de la 2ª República a
Masquefa. Les primeres mesures que
adopta l’equip municipal republicà
s’orienten en dues línies:
1ª. Reajustament econòmic del
municipi i control de la despesa
pública :
La suspensió de subvencions i sous
desproporcionats amb la intenció de
sintonitzar-los amb les possibilitats
econòmiques del municipi. També s’inicia
l’estudi comparatiu de les despeses de
llum de Masquefa en relació amb els
pobles més propers.
2ª.
Preocupació
per
l’ensenyament:
S’activen les gestions oportunes amb el
govern de la República per a la instal·lació
d’una nova escola de pàrvuls a Masquefa.
Amb aquests objectius s’inicia a
Masquefa una nova etapa republicana
que va patir dues interrupcions. La
primera l’any 1934, a conseqüència dels
‘Fets d’octubre’, l’alcalde Joan Bonastre
serà substituït per ordre de la Guàrdia
Civil per una Junta Gestora fins que
les noves eleccions de febrer de 1936
li tornen a donar la majoria. La segona
i definitiva interrupció es produirà el
juliol de 1936 amb l’esclat de la guerra
civil espanyola (1936-1939) i la derrota
militar de la República davant l’exèrcit
franquista.
Xavier Pérez Fornés
Fonts: Arxiu Municipal de Masquefa, Un “Tomb
per Masquefa”. Febrer 2002
Fonts orals: ÀM, RS, RB, MC
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LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
NOUS PASSOS ENDAVANT

qual es traslladarà a un millor espai) i fer-hi pisos per a atendre emergències
socials. I també ens plantegem ampliar el Centre de Dia, reubicant-lo

Malgrat aquests temps excepcionalment durs que
conviden al desànim, des del govern municipal
de Convergència i Unió no estem disposats a
resignar-nos i quedar-nos de braços plegats. Els
Ajuntaments som la primera porta a la que truquen els ciutadans quan
topen amb problemes. I dins de les nostres competències i possibilitats,
hem de ser capaços d’acompanyar-los i ajudar-los a trobar solucions.
Aquesta crisi que s’entesta a allargar-se ens ha fet encara més tossuts en
la nostra aposta pels serveis a les persones i la reactivació econòmica.
Tot i els pals a les rodes, hem mantingut i reforçat la protecció pública
als infants, els joves i la gent gran, destinant més recursos que mai a les
escoles bressol, creant el Casal de Joves o obrint el Centre de Dia.
Hem convertit en prioritat absoluta l’atenció als col·lectius més
vulnerables, potenciant el Banc d’Aliments del Grup de Voluntaris,
ampliant l’equip de Benestar Social, posant en marxa una comissió contra
els desnonaments, buscant alternatives a les persones que no poden
pagar la hipoteca perquè puguin continuar a casa...
I en aquesta aposta social continuarem fent nous passos endavant,
ampliant els serveis per arribar a tothom. Ja hem posat fil a l’agulla per
rehabilitar l’edifici que acollia la televisió local i acull la ràdio municipal (la

en unes altres instal·lacions municipals, per fer front a l’augment de la
demanda.
Però ens quedaríem curts si no acompanyéssim totes aquestes mesures
socials de polítiques d’estímul econòmic. Continuarem agafant la maleta
i anant a vendre arreu el gran potencial industrial de Masquefa per fer
possible el desembarcament d’altres grans empreses. I seguirem al costat
dels nostres emprenedors, empreses i comerços, sumant al que ja oferim
avui –formació, acompanyament, espais i serveis- nous i innovadors
projectes que ajudin a reanimar l’economia local. Ja hem demanat, per
exemple, el suport de la Diputació de Barcelona per recuperar els locals
buits del centre urbà i llogar-los a preus molts assequibles, incentivant així
la instal·lació de petis negocis.
En uns temps on altres administracions passen les tisores i fan retallades, a
Masquefa podem plantejar-nos encara nous passos endavant. La situació
d’equilibri financer a la que hem pogut portar les arques municipals no
ens permet abordar grans i espectaculars inversions, però sí garantir que
estarem al costat d’aquells qui més ho necessiten. No permetrem que
ningú quedi exclòs.

CANSATS DE LA MANIPULACIÓ
I LA FALTA DE TRANSPARÈNCIA
D’AQUEST GOVERN

perquè no ho tenen estudiat i perquè la realitat diu que s’estan destruint.
Però el pitjor és la manipulació d’aquesta revista Batega, un mitjà que
hauria de ser de tots i per a tots, però que el govern ha segrestat. Si fan
com cada número, aquest text se’l llegiran abans d’escriure els articles de
la revista. Us heu fixat en els números anteriors? És trist veure un govern
sense projecte i a l’espera dels escrits de l’oposició.
Realment lamentable és l’acusació de poc responsables que des de
l’anterior Batega l’equip de govern va llençar sobre Progrés Municipal, en
relació a l’adhesió al conveni per la creació d’un fons social d’habitatge
creat pel govern de l’estat. Aquest conveni no és just, és restrictiu per a
moltes famílies, insuficient i les entitats bancàries no tenen cap obligació
de cedir habitatges. Aquest conveni és el contrapès del PP a la ILP que
promou la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) pel canvi de la
llei hipotecària i la dació en pagament, que recolzem i donem suport.
Adherir-se al conveni de l’estat és una burla als esforços que el col·lectiu
d’afectats per les hipoteques està realitzant. I el temps ens dóna la raó. El
PP ha modificat de tal manera la ILP que és irreconeixible i no recull la
dació en pagament. I a Masquefa, CiU ha estat al costat del PP recolzant
una ILP descafeïnada.
Malgrat tot, us desitgem que passeu molt bona Festa Major Petita de Sant
Isidre! Gaudiu entre amics i família d’un molt bon cap de setmana farcit
d’activitats per a tothom.

Masquefa és activa, dinàmica i capaç de
crear projectes culturals, socials i econòmics que reverteixen sobre
bona part dels seus ciutadans. La nostra societat és creativa, ho podem
observar en moltes de les accions que desenvolupen empreses, entitats
i persones particulars. La proactivitat masquefina és el nostre gran valor!
Però a Masquefa també tenim un govern que no té projecte i què és
una rèmora pel futur, ja que està desfasat, no té idees, governa amb
criteris d’abans de la crisi (maó abans que persones) i el pitjor, manipula
la informació i no és transparent. Per a Progrés Municipal (PSC-APM) la
total transparència és bàsica per realitzar un bon govern.
No és transparent, això ja li ha dit el Síndic de Greuges, però també ho
diem Progrés Municipal. El govern no contesta les demandes de l’oposició.
Tampoc entrega tota la informació al respecte dels costos del govern (no
els publicats en anteriors Batega sinó aquell que conté telèfons, dietes,
quilometratges...), estem segurs que els números seran ben diferents. O
un altre exemple, tampoc sap explicar en un ple quina empresa ha estat
adjudicatària dels moviments de terres a la Font del Roure el dia abans
de l’acte de replanteig (Constructora de Calaf... novament). Per finalitzar,
el govern tampoc sap respondre a la pregunta de: s’ha estudiat la creació
neta de llocs de treball amb l’arribada de Mercadona? No hi ha resposta,

Catalunya

Vamos a ver si nos aclaramos un poco en
estos tiempos tan revueltos y donde todo el
mundo dice lo primero que se le ocurre.
El gobierno de la Generalitat es el gobierno

Convergència i Unió

Progrés Municipal (PSC - APM)
de España en Cataluña, así lo dice la Constitución española, que
está en estos momentos en vigor.
Este Consistorio también existe porque así lo dice la Constitución
española.
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Aclarado esto, que para nosotros es la base fundamental de la
democracia que nos hemos dado con esta Constitución, ha llegado
la hora de ponernos a trabajar con seriedad.
No se pueden hacer y proclamar cosas que son realmente
testimoniales, dentro de la tontería, o ir orillando el delito y a
veces delinquir abier tamente.
Cumplamos con las leyes vigentes, acatemos las sentencias
judiciales, demos ejemplo de civismo a nuestros administrados, ya
que queremos que ellos obedezcan las leyes y disposiciones del
Ayuntamiento.
Cumplamos para empezar, con la Ley de banderas, paguemos
a nuestros proveedores a 30 días, no gastemos más de lo que

podamos pagar, arreglemos las calles del pueblo y especialmente
de las urbanizaciones, que también son ‘casco urbano’, y un largo
etcétera que todo el mundo conoce y está esperando que el
Consistorio comience a trabajar en la buena dirección.
Un saludo esperanzado en el futuro

¿Por qué voté en contra en el pleno? Porque la ley
que había aprobado el gobierno central y lo que
se estaba pidiendo en el pleno era totalmente
insuficiente para la situación que vivimos. Yo
pedí sólo tres puntos: nada de montar oficinas,
ni plataformas, o sea quitar a chupópteros y
parásitos que se lucran a costa de la pobre gente
que pasan por estas situaciones dramáticas. El seguro que nos cobran
las cajas o bancos por si se queman las paredes, es decir que no sirve
para nada, que sólo sea para que en caso de necesidad se puedan
cobrar los intereses bancarios durante el tiempo que una familia haya
solicitado de prórroga. El plazo de tiempo que una familia pueda
pedir, justificando sus necesidades, sería de un año. Primero sin pagar
ni intereses, ni recargo, porque el seguro protegería al banco o caja
de los intereses generados y como máximo el tope de tiempo serían
3 años. Si a los 3 años una familia no ha podido reponer su situación
económica, al cumplir los tres años le entrega las llaves al banco y se
busca lo que pueda, quedando en paz con todo el mundo. De esta
manera no existirían dramas sociales y nadie perdería, ni los bancos,
por tener un seguro que cubriría los intereses de sobra de las familias
en dificultades, y las familias tendrían tiempo para rehacer sus vidas
de una manera u otra.

Esta fue mi exposición, que yo creo que sería adecuada. Pero el
problema es que aquí sólo quieren los listos de siempre montar
oficinas y plataformas que no sirven para nada, poniendo a parte de
sus amigos al frente y en vez de solucionar el problema lo agravan.
El gobierno de CIU se está poniendo medallas por cerrar el año
2012 con más de 2 millones de euros en superávit.Yo me pregunto ¿a
quién quieren engañar? Cuando todo el mundo sabe que han tenido
que pedir al gobierno central casi 2.500.000€ para poder pagar las
facturas, algunas de 2 años y vender el patrimonio de La Pedrosa. Sin
contar con las pagas de los trabajadores, que el Sr. Alcalde las tiene a
plazo fijo ganando un 4%. Se ha de tener … lo que no se puede decir
en este escrito.
Sr. Alcalde, si es verdad que tiene un superávit de más de 2 millones
de euros, ¿por qué no le ha dado a los trabajadores, el día 18 de
diciembre de 2012, una gratificación del importe de media paga, ni
el 30 de diciembre de 2012 otra gratificación del resto de la paga?
Usted hubiese quedado como un señor, hubiese cumplido con la ley,
y todo lo que cuenta en la revista seria creíble; de lo contrario no nos
haga confesar con ruedas de molino.

“SOM 6 MILIONS”

van a Madrid i no tornen. Des d’ERC pensem que hem de donar
passes cap una agència tributària pròpia que ens permeti recaptar
els nostres impostos, com a mostra de sobirania fiscal i com eina
imprescindible per al procés de transició nacional.
Masquefa, com a membre de l’Associació de Municipis per la
Independència, associació que insta els municipis adherits a pagar
els impostos a Catalunya, hauria de seguir l’exemple dels onze
municipis del Principat que el passat 18 d’abril, mitjançant els seus
alcaldes, van ingressar els seus impostos a l’Agència Tributària
Catalana (ATC). Arenys de Munt, Campdevànol, Llinars del Vallès,
Premià de Dalt, Ripoll, Sant Jaume de Llierca, Sant Julià del Llor
i Bonmatí, Viladamat, Marçà, Gallifa i Alella, en la primera acció
de sobirania fiscal d’institucions públiques catalanes, van presentar
la documentació de la liquidació de l’IVA i l’IRPF a les oficines
de l’organisme tributari de les delegacions de la Generalitat a
Barcelona, Girona i Tarragona. Ingressar els nostres impostos a
l’Agència Tributària Catalana és un gest simbòlic de coherència
nacional.

Als anys vuitanta, la Generalitat de Catalunya
va fer una campanya per a crear consciència
de país. L’eslògan era “Som 6 milions”, que
coincidia amb la població que aleshores tenia Catalunya. Després
de conèixer les últimes dades de l’atur, ja podem recuperar
l’eslògan, però aquesta vegada per a l’estat espanyol, i és que
segons les últimes dades públiques de l’atur ja superem els 6
milions d’aturats, un 27,16% de la població activa està desocupada,
s’han destruït 320.000 llocs de treball en relació a l’any 2012, i el
57,22 % del joves menors de 25 anys no tenen feina.
A Catalunya, tot i la possibilitat de relaxació del dèficit anunciada
pel govern espanyol de l’1,2% del PIB, els pressupostos que haurà
de fer la Generalitat seran un autèntic drama; la retallada prevista
podria quedar en 3.400 milions d’euros. Amb aquest marge,
Catalunya haurà de fer un esforç tres vegades superior al de
Grècia. El govern és veurà obligat a tancar hospitals i universitats.
La situació de dependència de l’estat ens ofega i ens condemna
al patiment de la nostra gent; nosaltres no podem gestionar els
nostres recursos i bona part dels impostos que recaptem se’n

Partit Popular

Força Masquefa

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: KSJ
INTEGRANTS: és un grup heterogeni integrat per joves d’edats
compreses entre els 17 i els 35 anys
CATEGORIA: Joventut
ACTIVITAT: organitzar el Kap de Setmana Jove
e-mail: ksjmasquefa@gmail.com

Torna el Kap de Setmana Jove....
estàs a punt?

Els dies 14 i 15 de juny es portarà a terme a Masquefa el Kap de Setmana Jove. Durant aquests dos
dies, Masquefa serà punt neuràlgic de l’activitat juvenil de tota la comarca.
Recuperant l’esperit del KSJ d’anys enrere, enguany torna amb energies renovades i moltes ganes de fer
tremolar el pati de la Rojo, on es portaran a terme la gran majoria de les activitats.
El KSJ encara està treballant per seguir enllestint les diferents activitats proposades, però us en podem
avançar algunes:
Durant tot el cap de setmana hi haurà una xerrada sobre productes ecològics, el cooperativisme i
l’autoocupació, a càrrec de la cooperativa de productes ecològics Can Perol, un vídeo fòrum dinamitzat
pels joves del Centre d’Esplai Giravolt, un sopar jove a preus populars (que inclou menú per a vegetarians/vegans), l’actuació dels kombos de l’escola de música, una matinal esportiva amb hoquei, ‘mazoball’
i una gimcana, un petit espectacle de foc a càrrec dels Pixafocs i Cagaespurnes, una fira jove d’entitats
amb la presència de diverses associacions i col.lectius de Masquefa i rodalies relacionades amb el món
dels i les joves, que mostraran la seva activitat i tallers diversos, un concert jove .... i molt més. Estigueu
atents/es perquè aviat hi haurà més informació.
L’objectiu del KSJ és crear activitats adreçades al públic jove i potenciar la visió del jove com a persona
compromesa amb el municipi i el seu entorn; tot sent creadors i organitzadors del seu propi lleure i
cultura, no tant sols consumidors passius d’activitats, partint de la base que les activitats populars han
de sortir de la gent del poble, per tal que aquest se les faci seves. Aposten, a més, per la cultura feta
a casa, amb un seguit d’entitats, grups musicals i talleristes locals que han volgut posar el seu granet de
sorra per a fer més gran el Kap de Setmana Jove.
El grup de treball del KSJ es reuneix els divendres al Casal de Joves per tal de programar i organitzar
el Kap de Setmana Jove d’enguany, el 14 i 15 de juny. El grup de treball es molt heterogeni, ja que hi
participen joves d’edats compreses entre els 17 i els 35 anys, així que no tens excusa per no participar-hi. El KSJ us convida a sumar-vos a l’equip. Si voleu més informació, o esteu intessats en formar part
del grup motor, podeu posar-vos en contacte amb el KSJ mitjançant el correu ksjmasquefa@gmail.com

‘El cap de setmana del 14 i 15 de juny el KSJ vol fer de
Masquefa el punt neuràlgic de l’activitat juvenil de la
comarca amb un munt de propostes per als joves”

