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SABÍEU QUE...
LLANÇAR LES TOVALLOLETES HUMIDES
AL VÀTER PROVOCA EMBUSSOS I AVARIES
EN EL CLAVEGUERAM
L’Ajuntament recorda que no es poden
llançar al vàter les tovalloletes humides
d’un sol ús, ja que aquesta mala pràctica,
d’una manera generalitzada, provoca
embussos, trencaments i males olors en
les canonades del clavegueram, així com
avaries en els equips de la depuradora
d’aigües residuals.
Les tovalloletes humides no es
descomposen en contacte amb
l’aigua -a diferència del que passa
amb la cel·lulosa de la qual està fet el
paper higiènic- i es van acumulant en
el sistema de clavegueram, juntament
amb altres residus que també són
llançats incorrectament al vàter, com
ara compreses, gases, preservatius o
bastonets per a les orelles. Tots aquests
residus cal abocar-los a la paperera.

A més del conseqüent perjudici
mediambiental, el mal hàbit de llançar
les tovalloletes humides i altres
residus impropis al vàter provoca
que l’Ajuntament hagi de fer una gran
despesa en tasques de neteja i reparació
de les canonades, despesa que paguem
tots els vilatans. El Consistori demana la
col·laboració de tots per evitar aquesta
problemàtica.

Sexualitat sense riscos
tagiat o després d’haver realitzat
Les Infeccions de Transmissió con
pràctica sexual de risc, és
Sexual (ITS) són causades una
mediat a
bacteris, aconsellable anar d’im
nombrosos
per
un Centre d’Atenció Primària per
virus i paràsits que es propaguen,
del
al a la possible detecció i inici
majoritàriament, per contacte sexu
i tractament.
(mitjançant el sexe vaginal, anal
L’ús correcte del preservatiu es
oral).
considera el mètode d’elecció més
Entre les ITS més freqüents trobem
ITS
i eficaç per evitar contraure una
les clamídies, la gonorrea, la sífilis
i VIH.
les tricomones. Aquestes infeccions
ir
Practica sexe amb seny per gaud
s
cion
plica
com
de
a
poden ser la caus
t, d’una sexualitat sense riscos.
molt greus, com ara infer tilita
infeccions -CAP Masquefa
cervicouterí,
càncer
generalitzades, VIH…
Moltes vegades la simptomatologia
la
no apareix de manera immediata,
la
de
sió
smis
tran
la
qual cosa facilita
infecció.
Són símptomes de possible contagi
l’alteració en el flux vaginal, llagues
en zona propera als òrgans sexuals,
anus o boca, dolor pèlvic, coïssor
vaginal, cremor en orinar, secreció
uretral…
t
Davant la sospita d’haver esta
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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
Camp de futbol
93 772 66 71
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 NOU CONSISTORI 2015-2019

EL NOU CONSISTORI 2015-2019
El 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament
de Masquefa per al mandat 2015-2019, resultant
de les eleccions municipals del 24 de maig.
Xavier Boquete (Convergència i Unió) va ser
investit alcalde per tercera vegada consecutiva.
CiU forma el govern amb 6 dels 13 regidors del
Consistori. També s’ha fet públic el cartipàs
municipal, amb les funcions dels regidors de
l’equip de govern.
(Continua a les pàgs. 4 i 5)

Convergència i Unió

6 regidors

Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés

3 regidors

Masquefa Regeneració- Esquerra Republicana
de Catalunya- Acord Municipal

2 regidors

Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu

1 regidor
1 regidor

Partit Popular

EQUIP DE GOVERN

Xavier Boquete (CiU)
Alcaldia i Presidència

Elena Fernández (CiU)
Primera tinent d’alcalde
Regidora d’Administració i Protocol, Hisenda
i Salut Pública i Consum

Daniel Orellana (CiU)
Segon tinent d’alcalde
Regidor de Benestar Social, Educació,
Joventut i Comunicacions

Enrique Gómez (CiU)

Esther Ibáñez (CiU)

Carles Mernissi (CiU)

Tercer tinent d’alcalde
Regidor d’Urbanisme, Urbanitzacions i Sostenibilitat,
Obres i Serveis, Parcs i Jardins i Esports

Regidora de Cultura, Gent Gran i
Par ticipació Ciutadana

Regidor de Governació, Promoció
Econòmica i Turisme, i Tecnologies de la
Informació i la Comunicació

OPOSICIÓ

Daniel Gutiérrez
(PSC-CP) Regidor

Iban Fraile
(PSC-CP) Regidor

Isis Abad
(PSC-CP) Regidora

Oriol Satorre
(MR-ERC-AM) Regidor

Sílvia Rotger
(CUP-PA) Regidora

Manuel Navas
(PP) Regidor

Xavier Pérez
(MR-ERC-AM) Regidor

EL NOU CONSISTORI 2015-2019
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Xavier Boquete (CiU), alcalde per tercer mandat consecutiu
En una sessió que va omplir a vessar la Sala de Plens, Xavier Boquete
(CiU) va ser investit alcalde, per tercera vegada consecutiva, com
a cap de la llista més votada en les eleccions municipals, la de
CiU, que va obtenir 6 dels 13 regidors del Consistori. La resta
de formacions amb representació van presentar i votar els seus
propis candidats: Daniel Gutiérrez pel Partit del Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés (3 vots); Xavier Pérez per
Masquefa Regeneració-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal (2 vots); Sílvia Rotger per Candidatura d’Unitat PopularXavier Boquete (CiU): “el suport
a les persones i la reactivació
econòmica
seran
les
grans
prioritats”
En el discurs d’investidura, Xavier Boquete va
felicitar tots 13 regidors i els va desitjar “molts
encerts”.També va tenir un emocionat record
per als dos alcaldes que ens han deixat en
aquest passat mandat: Francesc Miralles i
Josep Julià Càlix. Boquete va dibuixar els eixos
principals del nou mandat, que tornaran a ser
“estar al costat de les persones que més
ho necessiten” i “reactivar econòmicament
Masquefa, generant llocs de treball i fentla una vila dinàmica i activa”. També va fer
referència al decisiu procés que viu Catalunya,
dient que ni l’Ajuntament ni l’alcalde de
Masquefa “no en quedaran al marge”.
Daniel
Gutiérrez
(PSC-CP):
“Masquefa no pot ser un dels
municipis amb més deute i menys
suport a les famílies”
Daniel Gutiérrez (PSC-CP) va afirmar que
es mantindran a l’oposició perquè no veuen
representades les prioritats del seu programa
en el govern, i va anunciar que faran
“una oposició constructiva i contundent”.

Poble Actiu (1 vot), i Manuel Navas pel Partit Popular (1 vot).
Abans de l’elecció de l’alcalde, van prendre possessió del càrrec
tots 13 regidors sota la fórmula de promesa o jurament. Els 6
regidors de CiU i els 2 de MR-ERC-AM van jurar o prometre el
càrrec llegint el text consensuat per l’AMI i posant-se a disposició
del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat que
sorgeixin de les eleccions del 27S per exercir l’autodeterminació
de Catalunya. La regidora de la CUP-PA va prendre possessió
prometent la Constitució per imperatiu legal.

Gutiérrez, que va explicar que treballaran
per acabar “amb la manca de planificació i
les polítiques desfasades i d’aparador”, va
manifestar també que Masquefa és un dels
municipis del seu entorn “amb el deute més
alt i amb el suport més baix a les famílies”.
“Treballarem per revertir aquesta situació”, va
concloure.
Xavier
Pérez
(MR-ERC-AM):
“és incompatible la regeneració
democràtica i entrar en un govern
que portarà 12 anys”
Xavier Pérez (MR-ERC-AM) va afirmar que
estaran a l’oposició perquè “és incompatible
defensar la regeneració democràtica i entrar
en un govern que en acabar aquest mandat
portarà 12 anys”. A més, va mostrar la seva
voluntat “d’arribar a acords puntuals sempre
que siguin d’interès general i coherents amb
el nostre programa” També va anunciar el
suport de la seva formació en totes aquelles
qüestions relacionades amb el decisiu procés
que viu Catalunya.
Sílvia Rotger (CUP-PA): “és
possible fer política des del carrer;
obrirem les portes i finestres de

l’Ajuntament”
Sílvia Rotger (CUP-PA) va afirmar que la
representació d’aquesta formació en el
Consistori demostra que “és possible fer
política des del carrer, sense recursos ni
diners” i que treballaran per “obrir les portes
i finestres de l’Ajuntament”. Va afegir que
defensaran un model de poble basat “en
una economia productiva i local, en què les
persones siguin el més important”, en el
suport a la classe treballadora i la gent gran, i
que aposti per la cultura, entre altres. També
va dir que lluitaran per uns Països Catalans
“lliures i socialistes”.
Manuel Navas (PP): “treballarem
pel benestar social, l’economia,
la seguretat ciutadana i les
urbanitzacions”
El regidor del PP, Manuel Navas, va recordar
els principals compromisos amb què es van
presentar a les eleccions i amb els quals
encaren el mandat:“el benestar de les famílies
i la gent gran, el suport al comerç local, els
emprenedors i les empreses, la millora de la
seguretat ciutadana, i la dotació del recursos
necessaris a totes les urbanitzacions perquè
tinguin els serveis que es mereixen”.
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Cartipàs municipal: 3 grans àrees i 17 regidories
L’Ajuntament de Masquefa s’organitzarà,
en aquest mandat 2015-2019, en tres
grans àrees de gestió, segons el cartipàs
municipal que es va donar a conèixer en
el Ple Municipal extraordinari celebrat l’1
de juliol. Es tracta de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, l’Àrea d’Economia, Hisenda,
Administració i Governació, i l’Àrea
d’Atenció a les Persones.
En el Ple també es va donar compte de
la distribució del cartipàs amb les diferents
responsabilitats que assumirà cada regidor
de l’equip de govern de Convergència i
Unió. S’estableixen tres tinències d’alcaldia
(en lloc de les quatre que hi havia en el
mandat anterior) i un total de 17 regidories.
Xavier Boquete assumeix les funcions
d’Alcaldia i Presidència. Elena Fernàndez
és la primera tinent d’alcalde i regidora
d’Administració i Protocol, Hisenda i Salut
Pública i Consum. Daniel Orella és el
segon tinent d’alcalde i regidor de Benestar
Social, Educació, Joventut i Comunicacions.
Enrique Gómez és el tercer tinent d’alcalde
i regidor d’Urbanisme, Urbanitzacions
i Sostenibilitat, Obres i Serveis, Parcs i
Jardins i Esports. Esther Ibáñez assumeix
les regidories de Cultura, Gent Gran i

Participació Ciutadana. I Carles Mernissi
les de Governació, Promoció Econòmica i
Turisme, i Tecnologies de la Informació i la
Comunicació.
La novetat més destacada és la creació
de la regidoria d’Urbanitzacions, atesa la
voluntat de l’equip de govern de vetllar
especialment per les urbanitzacions i posarles al dia, dotant-les de tots els serveis
necessaris.
Dedicacions,
retribucions
i
indemnitzacions
En la sessió plenària també es van
aprovar les assignacions de retribucions
i indemnitzacions als membres de la
Corporació i als grups municipals. Els
regidors Elena Fernández i Enrique Gómez
tindran dedicació exclusiva, amb una
retribució de 30.000 euros bruts anuals.
La resta de regidors de la Corporació
rebran indemnitzacions per l’assistència a
les sessions dels òrgans col·legiats, tals com
el Ple Municipal i la Junta de Govern Local
(150 euros els regidors i 300 l’alcalde),
la Junta de Portaveus, les Comissions
Informatives i la Comissió Especial de
Comptes (50 euros els regidors i 100

l’alcalde).
Pel que fa als grups municipals,
s’estableixen unes indemnitzacions per a
cada grup (Convergència i Unió, Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés, Masquefa Regeneració-Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal,
Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu i
Partit Popular) de 85 euros mensuals, i de
42,50 euros per a cada regidor electe.
El punt es va aprovar amb 7 vots a favor –
els 6 de CiU i el del regidor del PP- i 6 vots
en contra –els 3 de PSC-CP, els 2 de MRERC-AM i el de la regidora de la CUP-PA.
D’altra banda, també es van aprovar la
periodicitat de les sessions del Ple –que es
faran un cop al mes, cada segon dijous-, i
la creació i composició de les Comissions
Informatives i la Comissió Especial de
Comptes. A més, es van nomenar els
representants de la Corporació en
òrgans col·legiats, i es va assabentar al
Ple del nomenament dels membres de la
Junta de Govern Local, del nomenament
dels representants de l’alcaldia-delegats
de serveis, i de les constitucions de la
Comissió de Seguiment i Assessorament i
de la Comissió d’Obres.
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UN CAP DE SETMANA
PER NO PARAR

Tot i una calor sufocant, els masquefins van
sortir el primer cap de setmana de juny al
carrer per gaudir del programa ‘En cap cap
cap el que cap en aquest cap de setmana’
i la seva triple proposta: la Setmana de
l’Energia, la Fira de la Infància i la Joventut i
la Festa de l’Esport
Amb el medi ambient
La programació ja s’havia estrenat dijous
amb les primeres activitats de la Setmana
de l’Energia. El tret de sortida el va donar
la inauguració, a la Biblioteca, de l’exposició
‘Tu tens la paraula’, que ensenya a reduir
el consum energètic a casa, a l’oficina o en
el transport. També a la Biblioteca es va
fer un taller sobre contractació elèctrica i
comptabilitat energètica domèstica, amb
consells per estalviar energia i diners. Les
activitats es van tancar dissabte amb un
taller de construcció de ginys elèctrics, a la
Fira de la Infància, i amb les visites guiades
al CRARC.
El gran aparador de les entitats
També dissabte, els infants, els joves i els
seus familiars van gaudir de la novena Fira
de la Infància i la Joventut i dels nombrosos
tallers i jocs que els van organitzar les
entitats de lleure, esportives, culturals
i artístiques de Masquefa. La fira és un
gran aparador de les associacions, que

hi mostren les activitats que organitzen
tot l’any. En diversos espais simultanis
–l’avinguda de la Línia, el pati de l’escola El
Turó, el poliesportiu i l’exterior de l’institutels visitants van xalar amb propostes com
el bàsquet, el tir, el futbol, el patinatge
artístic, la petanca, el twirling, el tennis taula,
el trail, l’slot, els tallers de maquillatge facial
i de manualitats, els gegants, les sardanes, el
ball de bastons, o la xaranga.
També s’hi va habilitar un espai per als
més menuts, de 0 a 3 anys, i un altre per a
joves a partir de 12 anys. En aquest darrer,
hi van haver propostes com un campionat
de futbol 5x5, l’exhibició de Dansa Urbana
Associació Juvenil i les actuacions de
dos combos de l’Escola de Música dels
Hostalets –Equal Doors i Sun Runners- i
del grup Revolta, de Gelida. Els joves també
van poder fer acrobàcies en un skate parc,
conèixer una mica millor el Casal de Joves
mitjançant una exposició, i divertir-se amb
un taller de rol i un altre de maquillatge
d’efectes especials. A més, l’Esplai Giravolt

va encarregar-se del servei de bar, amb
què va recollir fons per als campaments
d’aquest estiu.
Els visitants a la fira també van saltar en
llits elàstics, van córrer en un circuit de
karts, van demostrar la seva habilitat en un
taller de sorra i en jocs tradicionals, i van
informar-se del correcte ús dels petards, a
més de conèixer els vehicles de l’ADF, la
Policia Local, Protecció Civil i els Mossos.
La fira es va dinamitzar amb cercaviles –de
Xaranga Drac, dels Eixerits Timbalers de
Piera i de la Colla de Geganters i Grallers
de Masquefa-, un concert del combo de
l’Aula de Música de l’Alzinar, una exhibició
de l’Associació Gimnàstica Masquefa i
el lliurament dels premis dels concursos
FotoFlash i FotoFlash RETARD del Club
Excursionista Anoia. Un cop tancada la fira,
petits i grans van riure amb l’espectacle de
circ dels Escarabellos, que va donar pas a
una tabalada i cremada de la colla infantil
dels Pixafocs i Cagaspurnes i a la traca de
fi de festa.

“En dos intensos dies,
Masquefa va bullir d’activitat
amb la Setmana de l’Energia,
la Fira de la Infància i la
Joventut, i la Festa de l’Esport”

Doble cursa popular
L’intens cap de setmana va arribar al punt
final diumenge, amb la celebració simultània
d’una doble cursa popular, la de Masquefa i
la de Can Parellada, per sumar-se a la Festa
de l’Esport. Fins a 230 persones es van
calçar les vambes per fer una mica d’esport
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i passar-s’ho pipa. Els més valents es van
atrevir a completar els 5,6 quilòmetres de
la Cursa Popular de Can Parellada, mentre
que d’altres van conformar-se amb acabar
els 2,2 quilòmetres de la Cursa Popular
de Masquefa. A tots ells, els organitzadors
-l’Ajuntament i l’Associació de Propietaris
de Can Parellada- els van reconèixer
l’esforç regalant-los una samarreta. També
va haver-hi guardons per als tres primers
classificats de cada categoria.

En la Cursa Popular de Masquefa els
guanyadors en categoria benjamina van
ser Mario Domínguez (1r), Martí Satorre
(2n) i Matías Bártulos (3r) en modalitat
masculina, i Arlet Olivella (1a), Aina García
(2a) i Evelin Martín (3a) en femenina. En
categoria infantil es van imposar Sergi
Iglesias (1r), Pau Canals (2n) i David Serna
(3r), a més d’Aina Gómez (1a), Lucía Macias
(2a) i Erica Alfonso (3a). En categoria júnior
els primers en creuar la meta van ser Joan

Rubio (1r), Youness El Habil (2n) i Roger
Rubio (3r), i Laia Castaño (1a), Natalia
Recio (2a) i Maya Márquez (3a). Finalment,
en la categoria sènior, els vencedors van
ser Marcos Martín (1r), José Martín (2n) i
Adrián Castaño (3r), i Beatriu Pi (1a), Carla
Bou (2a) i Àngels Munné (3a).
En la Cursa de Can Parellada es van
imposar Jesús Álvarez (1r), Ricard Álvarez
(2n) i David Serres (3r), i Sònia Julià (1a),
Creu Palacín (2a) i Melani Sega (3a).
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QUÈ DEMANEN LES
EMPRESES ACTUALMENT?
És difícil saber quines són les tendències
del mercat laboral actualment: els sectors
amb més futur, les ocupacions emergents,
els perfils professionals més ben valorats...
En tot cas, és clar que en un entorn
empresarial complex com el nostre, i amb
una situació econòmica com la que estem
vivint, les empreses busquen, més que mai,
les persones més competents, les que
s’adapten millor a diferents contextos, les
que estan disposades a aprendre coses
noves, les que tenen unes bones relacions
interpersonals i les que saben fer la feina.
Ja no n’hi ha prou amb ensenyar un títol
per acreditar el nostre potencial. S’ha de
demostrar la competència professional, és
a dir, el conjunt de coneixements, capacitats,
habilitats, destreses i comportaments
laborals que es posen en joc quan estem
exercint la nostra tasca professional.
Per tal de saber quines són les nostres
competències professionals, i per conèixer
també els sectors que s’estan ‘movent’
a la comarca de l’Anoia, els Ajuntaments
de Masquefa i Piera, amb el suport de la
Diputació de Barcelona, han organitzat
conjuntament el projecte ‘Estratègies
d’apropament al teixit empresarial’. Aquest
programa s’adreça a totes les persones
usuàries dels Serveis d’Ocupació Locals
i constarà de diversos tallers sobre les
competències clau, el màrqueting personal,
i les claus per trobar feina mitjançant la
xarxa.
També s’organitzaran petits grups de
treball, tant a Masquefa com a Piera, per
veure, d’una manera més pràctica, quines
són les nostres competències professionals

i les que exigeixen les empreses actualment,
la importància del màrqueting personal i
els recursos que ens ofereix la xarxa per
buscar feina, a més de crear una xarxa
activa entre les persones participants.
En aquest projecte les persones que
busquen feina també podran escoltar,

Els Ajuntaments de
Masquefa i Piera, amb el
suport de la Diputació,
organitzen un programa
formatiu gratuït per ajudar
les persones que busquen
feina a conèixer les
competències professionals
que avui sol·liciten les
empreses i també els
sectors que estan oferint
oportunitats laborals a la
comarca de l’Anoia

de primera mà, el que tenen a dir les
empreses, mitjançant tres trobades
gratuïtes. La primera, titulada ‘Quins
sectors s’estan movent al mercat laboral?',
ja es va fer el 14 de juliol a Piera. Va ser
una taula rodona intersectorial que va
comptar amb la presència d’empreses de
sectors que gaudeixen d’una bona vitalitat
a l’Anoia com el turisme, el motor, la
moda, el paper, el metall, l’alimentació, el
packaging i la geriatria. Aquesta tardor es
faran unes altres dues trobades, cadascuna
d’elles especialitzades en sectors que
estan creixent amb força a la comarca: la
logística, i les Tecnologies de la Informació i
la Comunicació.
L’Ajuntament de Masquefa us anirà
informant del calendari de tallers, sessions
de treball en grup, i trobades del projecte
‘Estratègies d’apropament al teixit
empresarial’. Per a més informació també
podeu contactar amb el Departament de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament, al
CTC (avinguda Catalunya, 60 / 93 772 78 28)
Per saber més sobre les competències
professionals podeu consultar el web
interactiu www.mapalaboral.org.

MASQUEFA

batega

9

ACTUALITAT

MASQUEFA ESTRENA LA PISCINA MUNICIPAL
La piscina municipal d’estiu ja és una realitat. El nou equipament,
situat al costat del camp de futbol, és una moderna i funcional
instal·lació que inclou una piscina d’adults –amb unes dimensions
de 25 x 12,5 metres, una làmina d’aigua de 312,5 m2 i una
profunditat que oscil·la entre 1,30 i 1,80 metres- i una segona
piscina per a infants –de 12,5 x 11 metres, una làmina d’aigua de
140 m2 i una profunditat d’1 metre. En aquest segon vas s’hi ha
fet també una zona d’spa i una zona d’aigua per a nadons amb
una profunditat de només 30 centímetres.
Les dues piscines estan envoltades per una gran platja de gespa
de 1.650 m2, on s’han instal·lat 14 para-sols. També s’hi ha fet
una caseta de fusta que acull la recepció i la zona de bar, així com
un parc infantil amb un vaixell gronxador.
La nova piscina d’estiu se suma al complex esportiu que avui
ja acull el camp de futbol municipal de gespa artificial, les pistes
de pàdel i també un nou gimnàs que tot just acaba d’entrar en
funcionament.
La primera fase de la futura piscina coberta
L’estrena d’aquesta piscina descoberta és l’inici d’un projecte

molt més ambiciós. De fet, la piscina d’estiu és la primera fase de
la futura piscina coberta de Masquefa, amb la qual l’Ajuntament
vol resoldre una assignatura que el municipi té pendent: poder
disposar d’un equipament que doni servei tant a l’estiu com a
l’hivern, evitant així que els masquefins hagin de marxar fora. La
piscina d’estiu ja s’ha construït de manera que ara, en una segona
fase, se’n pugui fer el cobriment amb una coberta retràctil.

Inauguració i portes obertes
La piscina s’inaugurarà el divendres 17 de juliol, a les 7
de la tarda. A par tir de les 8 hi haurà música en directe i
servei de bar. A més, l’endemà, dissabte 18, hi haurà una
primera jornada de portes ober tes, amb entrada gratuïta,
de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. Els assistents
podran par ticipar en una doble sessió de zumba, a 2/4
de 12 del migdia i a les 6 de la tarda, i dues sessions

d’aquagym a 2/4 d’1 i a les 7. També hi haurà entrada lliure
a les instal·lacions de pàdel des de les 11 del matí fins a
les 2 de la tarda. Finalment, el diumenge 19 de juliol, hi
haurà por tes obertes de les 11 del matí a les 8 del vespre,
amb una sessió de zumba a 2/4 de 12 del migdia, i una
d’aquagim a 2/4 d’1.

Abonaments i entrades
A més de les entrades puntuals i els packs, que es poden
adquirir a la guixeta de la piscina, els banyistes també
poden fer-se un abonament, a preus avantatjosos, per a
tota la temporada d’estiu. Els abonaments s’han de fer
a l’Ajuntament (C/ Major, 93), de dilluns a divendres, de
les 9 del matí a les 2 del migdia. Hi ha diferents preus en
ABONAMENTS PER A LA
TEMPORADA D’ESTIU
(Del 18 de juliol al
13 de setembre)
•
•
•
•
•
•

Infantil (5 a 14 anys): 20€
Joves (15 a 24 anys): 23,75€
Adults (25 a 64 anys): 28,75€
Gent gran (a par tir de 65 anys): 20€
Família de dos membres: 47,25€ (*)
Família de tres membres o més: 60€ (*)

funció de l’edat i del número de membres de la unitat
familiar. A l’hora de fer-se l’abonament cal por tar el DNI
i una fotografia mida carnet. Els abonaments a la piscina
també donen dret a un descompte del 10% en les pistes
de pàdel i el gimnàs durant la temporada d’estiu.

(*) Per acollir-se als abonaments de
família, caldrà justificar l’empadronament
en el municipi de Masquefa, així com
un certificat de convivència en el mateix
habitatge. Aquest document es pot sol·licitar
gratuïtament a l’Ajuntament.

ALTRES
•
•

Pack de 10 banys: 27€
Col·lectius (centres escolars): 2€

ENTRADES PUNTUALS
•
•
•
•

Infantil (5 a 14 anys): 2,50€
(laborables) / 3,50€ (cap de setmana)
Joves (15 a 24 anys): 3,50€
(laborables) / 4,50€ (cap de setmana)
Adults (25 a 64 anys): 5€ (laborables)
/ 6€ (cap de setmana)
Gent gran (a par tir de 65 anys):
2,50€ (laborables) / 3,50€ (cap de
setmana)

NOTÍCIES
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El CRARC apropa el món
dels rèptils al Centre de Dia

Pilar dels Moixiganguers per
celebrar 20 anys

El Centre de Dia va
rebre la visita del director
tècnic del Centre de
Recuperació
d’Amfibis
i Rèptils de Catalunya,
Quim Soler, que va anar-hi
acompanyat d’una petita
mostra de la fauna que
acull el CRARC: un gripau,
un llangardaix, una tortuga
i una serp. L’original sessió
va despertar molt interès
entre els usuaris, que van
estar molt atents a la
xerrada que els va oferir l’expert del CRARC. Va ser una xerrada
molt pràctica –fins i tot van poder tocar els animals-, didàctica i
interactiva, en què els usuaris van explicar les seves vivències i van
fer moltes preguntes. El Centre de Dia valora molt positivament
l’experiència i agraeix la col·laboració del CRARC.

La Plaça de l’Estació de
Masquefa va ser, el primer
cap de setmana de juliol,
un dels escenaris escollits
pels
Moixiganguers
d’Igualada per aixecar un
pilar i commemorar el
seu vintè aniversari. Amb
el lema 20-33, la colla va
voler celebrar les seves
dues primeres dècades
d’activitat fent-ne par tícip
a tota la comarca, i durant
tots dos dies va recórrer
els 33 municipis anoiencs
per descarregar-hi un pilar.
Els masquefins van poder
gaudir del fet casteller dissabte al migdia. Alguns curiosos es
van apropar a la plaça per veure el pilar.

Guia d’activitats extraescolars Festa holi de l’esplai Giravolt
per a infants
L’Ajuntament editarà al setembre
una nova Guia d’activitats
per a infants de 0 a 12 anys.
La publicació recopilarà les
activitats extraescolars -ja siguin
organitzades per l’Ajuntament
o per les entitats- que els
nens d’aquestes edats podran
fer aquest curs 2015-2016 a
Masquefa en horari no lectiu. La
guia s’estructurarà en tres grans
blocs: les activitats artístiques i
culturals, les esportives i les que es
poden fer en família. L’organització
d’aquestes activitats i l’edició de la guia s’emmarquen en el Projecte
Educatiu de Vila (PEV). Podreu consultar-la a www.masquefa.cat.

El Centre d’Esplai Giravolt va celebrar, el 20 de juny, a la Plaça de
l’Estació, la tercera festa holi, l’esdeveniment amb què acomiada el
curs i dóna el tret de sortida a les activitats de l’estiu.Va començar
amb un dinar amb paella, cuinada pel Kau Ka Kau i les seves
famílies, com a campanya econòmica pels seus campaments a
França. Després es va celebrar el tradicional holi, amb més d’una
vuitantena de participants, tant socis de l’entitat com altres veïns.
El holi, de tradició hindú, consisteix en el llançament simultani de
vistosos pigments naturals de diferents colors.
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Desfilada de moda
amb fins solidaris

El Ràdio Masquefa Fashion Day, la desfilada de moda solidària
organitzada per l’emissora municipal, el 24 de juny, per
promocionar els comerços locals i al mateix temps recaptar fons
per a l’Associació Alma, va superar les previsions més optimistes.
Unes 400 persones van omplir el pati de la Rojo per veure desfilar
diversos models amb les col·leccions de roba i complements dels
establiments masquefins. Hi van participar Sueños de Frida, La
Casa del Bosc, Anna, Cuc de Seda, Igual Roba i Complements,
la dissenyadora Jujus, la perruqueria Hortènsia i la maquilladora
Magalý Muñoz. Entre desfilada i desfilada, els assistents van gaudir
de les actuacions del jove cantant Roberto, convidat per Bijapi
Produccions, un dels col·laboradors de la iniciativa, a més de
l’Ajuntament.
En la desfilada es van recaptar 896,60 euros, entre les entrades
(se’n van posar a la venda gairebé 600 i es van exhaurir), els
números per participar en la rifa de sis grans lots de productes
cedits pels comerços, i els donatius dels assistents. Tots els diners
s’han destinat íntegrament a l’Associació Alma de Masquefa, una
entitat que vetlla per la protecció i el respecte per a les persones
amb discapacitat intel·lectual.

‘El Ràdio Masquefa Fashion Day va ser
un autèntic èxit i va recaptar 896,60
euros per a l’Associació Alma”

NOTÍCIES

L’Equip d’Atenció a la
Dona amplia el servei

L’Ajuntament i Dones amb Empenta han renovat el conveni
per continuar oferint els serveis de l’Equip d’Atenció a la
Dona. Integrat per una educadora informadora, una psicòloga
i una advocada, l’EAD ofereix gratuïtament a les dones que
ho sol·liciten un triple servei: d’informació i acollida, d’atenció
psicològica i d’assessorament jurídic.
El servei s’ha ampliat amb més hores d’atenció presencial per
par t de l’educadora informadora (que en fa 3 més cada dos
mesos) i de la psicòloga (que també en fa 3 més cada dos
mesos).
L’EAD ofereix serveis que donen resposta a les necessitats
d’informació, orientació i assessorament en tots aquells
aspectes relacionats amb la vida de les dones (laboral, social,
personal, familiar, de salut i altres, i que faciliten el seu accés
a la resta de recursos per promoure la igualtat i reduir la
discriminació per raó de gènere). Amb l’ampliació del servei,
les professionals de l’EAD atenen personalment les usuàries
dos dimecres al mes, al CTC (avinguda Catalunya 60).
A més, posen a la seva disposició un telèfon d’atenció
(63 63 65 63 1) on poden trucar de dilluns a divendres, de
les 10 del matí a les 12 del migdia, i també de dilluns a dijous
a la tarda de 4 a 6.
L’Ajuntament cedeix a Dones amb Empenta les instal·lacions
del CTC i, aquest any, torna a incrementar l’apor tació
econòmica anual fins als 9.449,82 euros.

NOTÍCIES
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Treballs de recerca amb premi
Els estudiants Raül Navarro i Andrea García s’enduen els primers guardons
als millors treballs de recerca de batxillerat creats per l’Ajuntament i l’institut
El 25 de juny es va fer el lliurament dels primers Premis als
millors treballs de recerca d’estudiants de batxillerat. Aquests
guardons –creats per l’Ajuntament i l’institut- tindran caràcter
anual i volen incentivar l’esperit de recerca entre els alumnes,
difondre els dos treballs que més destaquin per la seva
excel·lència en cada curs, i posar en valor la tasca educativa
que el professorat desenvolupa amb els estudiants. En aquesta
primera edició van ser guardonats, entre tots els treballs
presentats per la vintena d’estudiants de batxillerat, el de Raül
Navarro i Moreno i el de l’Andrea García Ramos.
Titulat ‘Compte ... que ja venen’, el treball de recerca de Raül
Navarro, alumne del batxillerat humanísticosocial, gira entorn
als bombardejos a Barcelona l’any 1938, durant la Guerra Civil.
A més de la par t teòrica, inclou una par t més pràctica amb
entrevistes a un testimoni dels bombardejos i al coordinador
d’un refugi antiaeri. El treball de recerca de l’Andrea García,
estudiant del batxillerat cientificotecnològic, por ta per títol
‘Adaptem les matèries a alumnes amb trastorns de l’espectre
autista’. Es tracta d’un estudi sobre les necessitats específiques
dels alumnes amb síndromes d’autisme, sobre com els docents
poden adaptar la programació didàctica, i sobre l’assessorament
que es pot donar a les famílies. També incorpora entrevistes a

alumnes i familiars. Els dos guardonats van ser obsequiats amb
una tauleta digital.

A partir del setembre, nous
Fes gratuïtament l’examen
cursos per a persones adultes per al certificat oficial
L’Ajuntament ja està elaborant l’ofer ta de cursos que les de Microsoft Office
persones adultes podran fer a par tir del setembre. La nova
programació inclourà cursos en diferents àmbits i tornarà a
potenciar els coneixements i les competències que cada vegada
són més sol·licitats per les empreses -amb l’objectiu d’ajudar
els masquefins a millorar el seu currículum i incrementar
les opcions de trobar feina-, així com també la formació
relacionada amb la creació i la consolidació de projectes
professionals. Així, s’han programat cursos en Tecnologies de la
Informació i la Comunicació –amb novetats com alguns tallers
especialitzats, i formació extraescolar per a infants i joves-, en
formació per a l’ocupació –amb un nou enfoc que potenciarà
les competències-, i en creació i consolidació d’empreses i
comerços. També es podran fer cursos de coneixements de
base i accessos al sistema educatiu, llengües, expressió ar tística
i esports, aquests dos darrers organitzats per les entitats, a més
de par ticipar en exposicions, xerrades i sortides.

Guia i reunió informativa

Tota l’ofer ta formativa del darrer quadrimestre de l’any
(setembre-desembre) es recollirà en una guia que es
podrà consultar, a principi de setembre, de manera online a
www.masquefa.cat i també en supor t paper a l’Ajuntament i el
CTC. El 8 de setembre, a les 10h, es farà al CTC una sessió
informativa sobre la formació per al nou curs.

Fins a final de juliol es pot fer, gratuïtament, al CTC, l’examen
per obtenir el cer tificat oficial de Microsoft Office. Aquesta
titulació acredita les competències digitals que es tenen en
l’ús dels programes Word, Excel i Power Point, i obre moltes
portes a l’hora de trobar feina o de millorar l’actual lloc de
treball. L’examen és
gratuït per als
joves de 16 a 30
anys. Les persones
més grans han
d’abonar 10 euros,
que posteriorment
els són retornats
per l’Ajuntament
si
estan
empadronades a
Masquefa i es troben en situació d’atur. Es pot fer l’examen
d’un sol programa o de tots tres (Word, Excel i Power Point).
Cada examen té una classe prèvia de preparació d’una hora
de durada. La prova es completa en uns 50 minuts. Per a més
informació i per demanar data i hora per a l’examen podeu
contactar amb Masquef@ula, al CTC (avinguda Catalunya, 60)
o al 93 772 58 23.
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L’escola Font del Roure
guanya el prestigiós Premi
Baldiri Reixac
L’escola Font del Roure de Masquefa ha estat guardonada amb
un dels prestigiosos Premis Baldiri Reixac en la categoria d’escoles.
Aquest premi és un reconeixement al centre per l’aplicació d’un
projecte lingüístic integrador i que participa en diverses efemèrides
culturals, com ara l’any Joana Raspall, tot implicant-hi el conjunt de
la comunitat educativa. També valora el seu esforç per sensibilitzar i
promoure l’expressió poètica dels infants i per fomentar la creativitat
en l’educació musical i plàstica, reflectida en l’ambientació i en les
activitats del dia a dia de l’escola.
La directora, Teresa Alcántara, el cap d’estudis, Xavi Solé, i les dues
mestres que van maquetar la presentació del treball guardonat, Laia
Vallhonrat i Elisabet Barco, van recollir el premi en un acte que va
tenir lloc el 3 de juny al Palau de Pedralbes. Els van acompanyar
l’alcalde, Xavier Boquete, l’inspector dels Serveis Territorials
d’Ensenyament Albert Ramírez i la directora de l’EAP Anoia, Núria
Esquivel.
En aquesta trenta-setena edició dels Premis Baldiri Reixac es van
atorgar 12 guardons en la categoria d’escoles, amb una dotació de

3.300 euros cadascun.
Des de l’escola Font del Roure s’han mostrat “molt satisfets i
orgullosos” tant pel premi com per les diverses felicitacions que
han rebut, com ara la de Carme Arenas, presidenta del PEN català,
qui qualifica el centre com un referent pedagògic i un orgull per
al país. També han estat felicitats per la Imma Cauhé Raspall, filla
de l’escriptora, i Muntsa Fernández, de l’Eixam d’Amics de la Joana
Raspall, entre altres.

759 alumnes fan esport i
coneixen nous amics en una
trobada a les escoles El Turó i
Masquefa II
Les escoles El Turó i Masquefa II van acollir, al maig, la Trobada
esportiva comarcal de l’Anoia en categoria benjamina. Organitzada
pel Consell Esportiu de l’Anoia, hi van participar 759 alumnes, de 8
i 9 anys, de 12 escoles, entre aquests els dels dos centres amfitrions.
Des de les 10 del matí i fins a la 1 del migdia, els estudiants es van
barrejar en una setantena d’equips per gaudir de jocs tradicionals
populars i jocs esportius, acompanyats d’una vintena de monitors
i del professorat, en una jornada ideal per fer esport, fomentar la
convivència i conèixer nous amics. Després de tanta activitat, bona
part dels alumnes van gaudir d’un dinar al Parc de la Font del Roure.

A més de les dues escoles masquefines, en la trobada hi van
prendre part els centres Alta Segarra (Calaf), Ateneu Igualadí,
Ramon Castelltort, Dolors Martí, Gabriel Castellà i Garcia Fossas
(totes cinc d’Igualada), Mestral (Jorba), Marta Mata (Vilanova del
Camí) i Les Flandes i Herois del Bruc (de Piera).
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Els programes Tastet d’Oficis i Connexions
tanquen un nou curs amb el reconeixement
a tots els qui els han fet possibles

L’institut i l’Ajuntament han dut novament a terme, aquest
curs 2014-2015, els projectes de diversificació curricular
Tastet d’Oficis i Connexions. Aquests programes s’adrecen
a alumnes amb necessitats educatives especials o dificultats
escolars, i els proporcionen l’opor tunitat de compaginar la
formació acadèmica que reben a l’aula amb unes hores de
treball a la setmana en centres i empreses col·laboradores.
Així, els alumnes fan una primera immersió en el món laboral
i poden conèixer i practicar diferents oficis i professions en el
seu propi entorn: Masquefa. La inserció en el mercat de treball
facilita la plena integració d’aquests alumnes perquè puguin
desenvolupar-se personalment i socialment.
El divendres 19 de juny es va fer, a l’institut, l’acte de cloenda del
curs, un reconeixement tant als alumnes par ticipants al Tastet
d’Oficis i el Connexions, com als professionals de l’institut que
els desenvolupen i als centres i empreses que hi col·laboren.
En el primer trimestre van participar en el Tastet d’Oficis 6
alumnes, i en el Connexions 2 estudiants. En el segon trimestre,
4 alumnes van fer el Tastet d’Oficis i uns altres 4 el Connexions.
I en el tercer trimestre el programa Tastet d’Oficis va comptar
amb la par ticipació de 5 alumnes, i el Connexions de 4.
Al llarg del curs aquests estudiants van desenvolupar diferents

tasques laborals i professionals en el comerç Servifruit, les
escoles El Turó i Font del Roure, el CTC, el restaurant Cal
Cuiner, l’Escola Bressol Municipal La Baldufa, el taller mecànic
Autoelèctric Injecció Marino, el forn de pa-cafeteria El Racó
de la Lluna, la finca agrícola Can Massana, la Brigada Municipal,
l’Ajuntament i el Centre de Dia.
L’acte de cloenda va comptar amb la presència de la directora
de l’institut, Ruth Montserrat, la tutora de la Unitat de Supor t
a l’Educació Especial (USEE), Tanit Soliva, l’alcalde de Masquefa,
Xavier Boquete, i la tècnica d’Educació de l’Ajuntament,
Carme Alias, a més de representants dels centres i empreses
col·laboradores. Al final de l’acte es va lliurar un diploma
acreditatiu als alumnes.
Crida a la col·laboració de més empreses
L’institut i l’Ajuntament compten amb una borsa amb una
vintena d’empreses que col·laboren en els programes Tastet
d’Oficis i Connexions. De totes maneres, fan una crida a més
empreses perquè se sumin a aquest projecte de vila, garantint,
així, la continuïtat de la iniciativa. Les empreses i centres
interessats poden trucar al 93 772 50 30 (Educació) o enviar
un mail a educació@masquefa.net.

Un programa referent
El programa Tastet d’oficis ha esdevingut un referent en l’àmbit
de l’educació i la inclusió social. El novembre passat l’Ajuntament
i l’institut van ser convidats, al costat de municipis d’arreu del
món, al Congrés Internacional de Ciutats Educadores, celebrat
a Barcelona, per mostrar aquest programa com a exemple de
bona pràctica municipal en l’àmbit de la inclusió. Uns mesos

després, al març, el Tastet d’oficis va ser també protagonista en la
Jornada sobre bones pràctiques locals en educació organitzada
per la Diputació a Sant Quirze. Finalment, en el recull de bones
pràctiques que anualment publica l’Observatori de polítiques
educatives locals de la Diputació hi apareixerà també un article
sobre aquest programa impulsat per l’institut i l’Ajuntament.

MASQUEFA

batega

15

NOTÍCIES

La Coral l’Alzinar, protagonista en l’emotiva interpretació
de la ‘Cantata 1714-2014’ a l’Auditori de Barcelona
Després de gairebé tot un any de gira, el dissabte 31 de maig
es va fer, a l’Auditori de Barcelona, l’última representació de la
‘Cantata 1714-2014. 300 anys vencent’, en què van prendre part
conjuntament les 22 corals que al llarg d’aquest temps l’han anat
escenificant arreu del país, entre aquestes la Coral l’Alzinar.
La formació masquefina, doncs, va ser protagonista d’aquest
emotiu esdeveniment que va omplir l’Auditori amb 850
espectadors. La ‘Cantata 1714-2014’ és un concert de Josep
Rosinach promogut, amb motiu del Tricentenari, per la Federació
dels Cors de Clavé, de la qual format part la Coral l’Alzinar i la
resta d’entitats corals que l’han anat interpretant des de l’any
passat arreu de la geografia catalana.
En l’actuació a l’Auditori de Barcelona hi van participar 570
cantaires –una trentena dels quals de la coral masquefina,
entre soprans, tenors, baixos i contralts-, a més de 35 músics,
cinc rapsodes i tres solistes. El recital el van emetre en directe
una quinzena de televisions locals adherides a La Xarxa. Eulàlia
Gabarró, presidenta de la Coral l’Alzinar i consellera de la
Federació dels Cors de Clavé, afirma que va ser “una experiència
meravellosa i molt emocionant, d’aquelles que posen la pell de
gallina”.
Anteriorment, els cantaires masquefins ja havien representat
aquesta composició lírica, concretament el 17 de maig a Vilafranca,
al costat de la coral amfitriona, la de Sant Cugat Sesgarrigues i la
Macrocoral de la Federació dels Cors de Clavé.

(Podeu veure el vídeo del concert a Barcelona en l’enllaç:
http://www.xiptv.cat/programes-especials)

Aquesta Festa Major, també a Masquefa

La Coral l’Alzinar vol que puguin gaudir d’aquesta espectacular
cantata tots els masquefins. Per això tornaran a interpretar
quatre de les set peces que la composen durant el concert que
faran per la Festa Major de Santa Magdalena, aquest juliol, amb
els Montgrins. Estaran acompanyats de cantaires d’altres entitats.
La presidenta assegura que “ens fa molta il·lusió interpretar-la a
casa, perquè hi ha molta gent de Masquefa que encara no l’ha
sentit”.

Els instruments de vent fan vibrar la Polivalent
en el quart concert del ‘Masquefa sona bé’
El so de les trompetes, la trompa, el trombó i la tuba van
ressonar amb força, el diumenge 14 de juny, a la Sala Polivalent
de La Fàbrica Rogelio Rojo. El quart concert del cicle ‘Masquefa
sona bé’, protagonitzat per Barna Brass Quintet, va oferir als 150
espectadors que s’hi van aplegar un original viatge musical amb
l’ajut de la riquesa sonora d’aquests instruments de vent.
De la mà dels cinc integrants de la formació –Santiago Gonzálvez
(trompeta), Jesús Munuera (trompeta), Manolo Montesinos
(trompa), Rubén Zuriaga (trombó) i Antoni Chelvi (tuba), el públic
va poder escoltar com d’originals i diferents sonen, amb aquests
instruments, conegudes peces d’una gran varietat d’estils. S’hi van
poder sentir La Réjouissance (G.F. Handel), Three episodies (A.
Harniess), Canon (J. Pachelbel), Al Vent (Raimon), La Trempranica
(G. Giménez), Dixie Bach (J.S. Bach), Suite americana (E. Crespo)
i Beale Street Blues (W.C. Handy).
Va ser un concert molt interactiu, en què els integrants de
Barna Brass Quintet, cinc professors de la Banda Municipal de
Barcelona, van baixar de l’escenari per tocar algunes cançons
enmig del públic. També van convidar una assistent a pujar a
l’escenari per escoltar una cançó des d’una posició privilegiada.
Des del seu naixement, l’any 2004, Barna Brass Quintet vol
potenciar la música de metall per a quintet i donar a conèixer
les seves àmplies possibilitats. Les seves actuacions impacten

i permeten experimentar les sensacions produïdes per les
vibracions sonores de les trompetes, la trompa, el trombó i la tuba.

Tres concerts més fins a final d’any

Després de l’actuació de Barna Brass Quintet, aquesta segona
temporada del cicle ‘Masquefa sona bé’ ens reserva encara
uns altres tres concerts gratuïts fins a final d’any, tots tres en
diumenge, a les 6 de la tarda a la Polivalent. El 20 de setembre
actuarà el Sextet per a piano i vent Sauc + Philippe Argenty.
El 25 d’octubre ho farà Bernat Font Trio. I el 22 de novembre,
el cicle musical abaixarà el teló amb el concert que oferirà la
Terrassa 48 Orquestra de Cambra.
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Santa Magdalena 2015:
LA FESTA ÉS AL CARRER

Masquefa està de festa. Del 22 al 26 de juliol
gaudirem del gruix d’activitats de la Festa
Major de Santa Magdalena, amb la qual
honorem la patrona de la vila. Després del
punt d’inflexió que va suposar l’any passat,
la Festa Major consolidarà aquest 2015
la seva aposta per sortir i instal·lar-se al
carrer, amb la voluntat d’obrir-se a tothom
i de ser el màxim de popular i participativa.
La reforma que s’ha fet a la Plaça de
l’Estació, així com l’anterior remodelació
dels jardins de la Torre de Cal Tenas,
converteixen aquest conjunt històric
i emblemàtic en un gran escenari a
l’aire lliure ideal per a la Festa Major. Un
espai obert, que és el centre neuràlgic
de Masquefa, carregat de simbolisme,
estretament vinculat a la nostra tradició, i
ara també molt més funcional per acollir,
en les millors condicions, esdeveniments
populars multitudinaris, com ja va quedar
palès en la Festa de Sant Isidre.
A més de l’escenari, aquest model de
Festa Major al carrer destaca també per
una àmplia i variada programació, amb
propostes per a tots els públics i totes
les edats. El teixit associatiu de Masquefa,
conjuntament amb l’Ajuntament, han
organitzat un intens programa que
combina la tradició de la nostra cultura
popular amb algunes novetats que aporten

aire fresc.
La tradició serà protagonista amb activitats
com la cercavila –encapçalada per la Colla
de Geganters i Grallers, la Colla de Ball
de Bastons de Masquefa i els Pixafocs
i Cagaspurnes, la Colla de Diables-, un
correfoc infantil amb els petits diables
masquefins-, l’ofici de missa -cantada
per la Coral l’Alzinar, acompanyada pels
bastoners, i amb l’ofrena floral de la
geganta a Santa Magdalena-, el fabulari,
el pregó o la mostra de cuina, que arriba
a la 34a edició. Menció a part mereix
la presència, un any més, i ja en van 68!,
dels incombustibles Montgrins, que seran
protagonistes de la tradicional passada,
d’una doble ració de sardanes, del concert
i el gran concert de Festa Major, de la
serenata, del ball de gala i del sarau.
En l’altre plat de la balança, el de les
novetats que aportaran aire fresc a la
programació, destaquen l’aposta pel
col·lectiu juvenil, que podrà allargar la
gresca amb dues festes joves, a més de la
Nit de Versions. Aquestes, però, no seran
les úniques oportunitats per anar a dormir
tard: també la Nit en Blanc, que aquest any
arriba carregada de sorpreses, amenaça de

mantenir-nos desperts fins veure sortir el
sol.
Altres novetats són el passi de la pel·lícula
Super8 sobre la construcció del Casal de
l’Alzinar, les Quintolimpiades organitzades
i autofinançades per l’Ateneu Popular, la
recuperació, després d’un parèntesi de dos
anys, del sopar de gala de Festa Major, que
estarà amenitzat pel showman Jordi LP, i
un taller de circ. A més, podrem descobrir
la nova fesomia dels gegants, l’Isidre i la
Magdalena, que estrenen rèpliques fetes
pel mestre geganter Toni Mujal.
També els més menuts trobaran l’excusa
perfecta per sortir a gaudir al carrer amb
diversos espectacles. Els esports tampoc
no es perdran la cita, amb activitats com
el torneig de pàdel, el bàsquet 3x3, els
campionats de tir al plat i de petanca,
l’exhibició de taekwondo i el partit
d’hoquei de veterans.
Els organitzadors us animen a tots a
aparcar els maldecaps i a sortir al carrer
per gaudir intensament d’aquests dies.
També a adornar façanes i balcons amb els
domassos per vestir Masquefa d’un gran
ambient festiu.
Bona Festa Major!

Agraïment a Adam García García pel disseny del cartell de la Festa Major.
I a Pirotècnia Rosado pel castell de focs.
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FESTA MAJOR GRAN DE
SANTA MAGDALENA
2015
Del dimecres 22 al
diumenge 26 de juliol
Divendres 17, dissabte 18 i
diumenge 19 de juliol
TORNEIG DE PÀDEL
ALZINAR
(Organitza: Pàdel Family / Col·labora:
l’Alzinar)
Diumenge 19 de juliol
A les 5 de la tarda a la Sala
Polivalent de La Fàbrica
Rogelio Rojo
IV FESTIVAL DE DANSA
URBANA MASQUEFA
Festival solidari amb recollida
d’aliments. Entrada gratuïta.
(Organitza: Associació Dansa Urbana
Masquefa)

Colla de Ball de Bastons. Ofrena floral
de la geganta a Santa Magdalena.
Seguidament a la Plaça de
l’Estació
TRADICIONAL FABULARI DE
FESTA MAJOR
ANUNCI DELS GUANYADORS
DEL II CONCURS FES TAPES
A continuació
SARDANES amb la Cobla
Orquestra Montgrins
VERMUT DE SOCIS DE
L’ALZINAR
(Organitza l’Alzinar)
VERMUT DE FESTA MAJOR AL
CASAL D’AVIS
(Col·labora: l’Associació Gent Gran de
Masquefa)

A 2/4 de 12 del migdia a la
parròquia de Sant Pere
OFICI SOLEMNE DE FESTA
MAJOR
Missa de J.Perosi “Te Deum Laudamus”,
interpretada per la Coral l’Alzinar i la

A 2/4 d’11 de la nit al carrer
Sant Antoni
SERENATA A L’AJUNTAMENT
amb l’Orquestra Montgrins

I a continuació a la Plaça de
l’Estació
BALL DE GALA amb
l’Orquestra Montgrins

Dimecres 22 de juliol
A les 11 del matí
REPIC DE CAMPANES
A les 11 del matí des de
l’Ajuntament fins a la
parròquia de Sant Pere de
Masquefa
TRADICIONAL PASSADA DE
FESTA MAJOR amb la Cobla
Orquestra Montgrins

amb la Coral L’Alzinar,
acompanyats musicalment per
l’Orquestra Montgrins i amb
la direcció del mestre Jordi
González

A les 6 de la tarda a la Plaça de
l’Estació
¾ DE 15 I EL SEU ESPECTACLE
D’ESCUMA

A les 12 de la nit a la
Plaça de l’Anoia
FESTA JOVE AMB DISCO
MÒBIL

A 2/4 de 7 de la tarda a la
parròquia de Sant Pere
CONCERT DE FESTA MAJOR

Dijous 23 de juliol
A les 12 del migdia a la Plaça
de l’Estació
JOCS D’AIGUA: LA
XERINGADA amb Fefe i
Companyia

MASQUEFA ESTÀ DE FESTA
A les 6 de la tarda a la Plaça de
l’Estació
ESPECTACLE INFANTIL amb
Pep Puigdemont

ESPECTACLE INFANTIL amb
La Rah-Mon Roma i Cia
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A 3/4 d’11 de la nit a la Plaça
de l’Estació
ESTRENA DELS GEGANTS
(Organitza: Colla de Geganters i
Grallers de Masquefa)
A continuació
PREGÓ DE FESTA MAJOR
(Organitza: l’Alzinar)
I seguidament
XOU amb Jordi LP

A les 7 de la tarda a la Plaça de
l’Estació
SARDANES amb la Cobla
Orquestra Montgrins
A les 10 de la nit a la Plaça de
l’Estació
GRAN CONCERT DE FESTA
MAJOR amb l’Orquestra
Montgrins

A les 6 de la tarda a l’Alzinar
PASSI DE LA PEL·LÍCULA
SUPER8 SOBRE LA
CONSTRUCCIÓ DEL CASAL
(Organitza: l’Alzinar)
De les 6 de la tarda fins a
les 10 de la nit
QUINTOLIMPIADES
(Organitza: l’Ateneu Popular i
autofinançat per la mateixa entitat)
A 2/4 de 10 de la nit a la Plaça
de l’Estació
CORREFOC INFANTIL a càrrec
de Pixafocs i Cagaspurnes,
Colla infantil de diables de
Masquefa

I a continuació a la Plaça de
l’Estació
SARAU DE FESTA MAJOR amb
l’Orquestra Montgrins
A les 12 de la nit als jardins del
CTC
FESTA JOVE AMB DISCO
MÒBIL
Divendres 24 de juliol
A les 6 de la tarda a la Plaça de
l’Estació

A la 1 de la matinada a la Plaça
de l’Estació
NIT DE VERSIONS amb Moby
Dick

Dissabte 25 de juliol
MATINES DE GRALLES I
TABALS
(Organitza: Colla de Geganters i
Grallers de Masquefa)
A les 10 de la nit a la Plaça de
l’Estació
SOPAR DE GALA DE FESTA
MAJOR
(Preu: 25€. Els tiquets es podran
comprar al Casal d’Avis fins el dia 21 de
juliol)

De les 8 del matí fins a les 3 de
la tarda al poliesportiu
BÀSQUET 3 X 3 TRIPLES
(Organitza: Club Bàsquet Masquefa)
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A les 9 del vespre a les
instal·lacions de la petanca
XIVÈ TORNEIG DE PETANCA
VILA DE MASQUEFA
(Organitza: Club Petanca Masquefa)
A 2/4 d’11 de la nit a l’escola El
Turó
MAGNÍFIC CASTELL DE FOCS
(Patrocinat per Pirotècnia Rosado)

A les 6 de la tarda a la Plaça de
l’Estació
ESPECTACLE DE CIRC amb Tot
Circ
A les 7 de la tarda a la Plaça de
l’Estació
BALLS DE SALÓ amb els
alumnes de balls de saló
de l’Alzinar i el professor
Fernando Orihuela
(Organitza: l’Alzinar)

A les 10 del matí al camp de tir
CAMPIONAT DE TIR AL PLAT
(Organitza: Societat de Caçadors
l’Esquirol de Masquefa)
A partir de les 4 de la tarda al
Casal de l’Alzinar
TORNEIG DE BOTIFARRA
(Organitza l’Alzinar)
A 2/4 de 6 de la tarda a la Plaça
de l’Estació
EXHIBICIÓ DE TAEKWONDO
dels alumnes de l’Alzinar
(Organitza: l’Alzinar)
A les 6 de la tarda
CERCAVILA amb la Colla
de Geganters i Grallers de
Masquefa, la Colla de Ball de
Bastons de Masquefa, i els
Pixafocs i Cagaspurnes, Colla
de Diables de Masquefa, a més
d’altres colles convidades

A les 7 de la tarda al
poliesportiu
PARTIT DE VETERANS
D’HOQUEI

A partir de les 11 de la nit al
pati de La Fàbrica Rogelio Rojo
LA NIT EN BLANC. Música per a
tots els gustos i sorpreses.
A les 11 de la nit s’obriran portes i a les
12 començarà la festa
No oblideu venir vestits de blanc!
Més informació de la festa a la pàgina
del facebook LA NIT EN BLANC
Masquefa.

A les 8 de la tarda a la Plaça de
l’Estació
XXXIV MOSTRA DE CUINA
DE MASQUEFA amb els millors
plats dels cuiners i cuineres de
la vila
Tots els par ticipants tindran un obsequi
(Organitza: l’Alzinar)
A les 9 del vespre a la Plaça de
l’Estació
CONCERT amb Amazing
Gospel

Diumenge 26 de juliol
A 2/4 de 12 del migdia a la
Plaça de l’Estació
TALLER DE CIRC amb Tot Circ

MASQUEFA ESTÀ DE FESTA

MASQUEFA

batega

20

ESTIU DE FESTES MAJORS
A més de la Festa Major de Santa Magdalena, Masquefa celebrarà aquest estiu altres festes populars. Els veïns
de Can Quiseró, el Maset, Can Parellada i La Beguda també sortiran al carrer per fer festa grossa

TRACA FINAL A LA FESTA DE CAN QUISERÓ
Els veïns de Can Quiseró continuen de festa. Després de celebrar les primeres activitats de la Festa Major els dos primers
caps de setmana de juliol, la celebració arribarà a la seva fi els dies 17 i 18 amb alguns dels plats més forts.
Divendres 17 de juliol

23.00h: festa jove amb sessió de
discoteca

Dissabte 18 de juliol

21.00h: sopar popular (pica-pica,
carn a la brasa, coca i cava)
De 22.00h a 23.00h: actuació del
grup Malaora (rumba)

De 23.00h a les 02.03h: actuació de
Remember Music Show
Organitza: Associació de Propietaris de
Can Quiseró

FESTA MAJOR DEL MASET
Divendres 7 d’agost

10.30h: ‘chupinazo’ de festes
11.00h: dibuix infantil
12.30h: escacs
17.00h: campionat de futbolí
d’adults
18.30h: campionat de ping-pong
d’adults
18.30h: sangria
22.00h: sopar de germanor i rom

cremat
23.00h: ball

Dissabte 8 d’agost
11.00h:
18.00h:
18.30h:
19.00h:
23.00h:

dominó
espectacle de pallassos
xocolatada
futbol
ball

Diumenge 9 d’agost

10.00h: petanca
11.00h: canó d’escuma, inflables,
bàlacs i kars
17.30h: jocs de cucanya
18.30h: actuacions variades i
lliurament de premis
22.00h: ball de fi de festa
Organitza: Associació Cultural i Recreativa
El Maset

FESTA MAJOR DE CAN PARELLADA
Dijous 20 d’agost

Dissabte 22 d’agost

Divendres 21 d’agost

Diumenge 23 d’agost

23.00h: espectacle Duo Ibiza
23.00h: espectacle Beach Party

23.00h: espectacle Remember
12.30h: espectacle d’escuma

FESTA MAJOR DE LA BEGUDA
Dijous 3 de setembre

21.30h: sopar de tast (platets
elaborats per veïns de La
Beguda i rodalies)

Divendres 4 de setembre

22.00h: sopar de germanor amb
pa amb tomàquet i embotit.
I a continuació: espectacle de
varietats

Dissabte 5 de setembre

11.00h: parc infantil i juvenil

18.00h: baixada d’andròmines
00.00h: ball de nit

Diumenge 6 de setembre

10.00h: ofici solemne de missa
a l’Església de la Immaculada
Concepció
11.00h: cercavila de gegants
19.30h: concert de festa major
*Totes les activitats es faran a l’Envelat
Organitza: Societat Recreativa Unió
Begudenca

A la tarda nit: espectacle
d’actuacions i sopar de
germanor
Organitza: Associació de Propietaris de Can
Parellada
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El 12 i 13 de setembre, nova
edició de la Festa del Raïm

El cap de setmana del 12 i 13 de setembre Masquefa tornarà
a viure una de les seves celebracions més arrelades, la Festa
del Raïm, amb la qual rememora els seus orígens vinculats a
la vinya. L’Ajuntament ja està treballant en una programació
que tornarà a tenir, com una de les activitats més destacades,
la Fira de tastets i venda de vins, caves, restauració, embotits
i pastisseria, la qual es farà el dissabte 12 i comptarà amb
la par ticipació de diversos comerços i cellers que oferiran
degustacions i tastets a preus populars. Al llarg de tot el dia hi
haurà animacions al carrer per dinamitzar la fira.
També el dissabte la tradició serà protagonista amb la popular
cercavila amb carros i carruatges per transpor tar el raïm, com
es feia antigament. El recorregut serà des de La Fàbrica Rogelio
Rojo fins a la Plaça de l’Estació, on tindrà lloc la trepitjada
popular. A més s’està treballant en altres activitats culturals.
Podreu consultar tota la programació a www.masquefa.cat.

NOTÍCIES
Setzena Setmana i Primer Dia
Internacional de la Gent Gran
a Masquefa

Masquefa celebrarà els dies 28, 29 i 30 de setembre, i 1, 2,
3 i 4 d’octubre, una nova edició, la setzena, de la Setmana
de la Gent Gran, que inclourà una àmplia agenda d’activitats
lúdiques, culturals i formatives. Aquest any la programació serà
especial, ja que coincidirà amb la celebració comarcal del Dia
Internacional de la Gent Gran. Aquesta celebració, organitzada
pel Consell de la Gent Gran de l’Anoia, es fa cada any en
un municipi diferent. I aquest 2015 tindrà lloc a Masquefa, el
diumenge 4 d’octubre, amb diverses activitats. Trobareu la
programació de tots dos esdeveniments a www.masquefa.cat.

Quinzena Trobada de puntaires
El dissabte 26 de setembre la Plaça de l’Estació de Masquefa
serà l’escenari de la quinzena Trobada de puntaires. Es farà
a par tir de les 5 de la tarda, amb la presència de puntaires
d’arreu de l’Anoia i d’altres localitats veïnes, que mostraran
la seva habilitat amb les puntes de coixí. En cas de pluja, la
trobada es traslladaria a la Polivalent.
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Un Sant Joan sonat
Després de la bona resposta de l’any passat, el Club
Excursionista Anoia (CEA), la Penya Ciclista i els Pixafocs i
Cagaspurnes van tornar a aliar-se per organitzar un Sant Joan
ben sonat a Masquefa. Com és tradició, el 23 de juny la Flama
del Canigó va arribar a la vila de la mà d’una expedició del
CEA, que el dia abans s’havia tornat a desplaçar fins al cim
per participar en l’acte de regeneració del Foc. La Flama va
ser rebuda, a La Beguda, pels ciclistes de la Penya i els d’una
bicicletada popular que s’hi van afegir. La comitiva va por tar el
Foc fins a Masquefa, al solar situat en la cantonada de l’avinguda
Catalunya i el carrer Santa Clara, on es va encendre el pebeter,
es va llegir el Missatge de la Flama 2015 i es va repar tir el
Foc entre els responsables de les diferents fogueres. També hi
va haver una eixordadora tabalada i cremada dels Pixafocs i
Cagaspurnes. A la nit, es va fer un sopar de carmanyola, amb
bona afluència, al costat de la tradicional foguera. Els assistents

van gaudir, a més, de la música folk-popular i les cançons de
taverna de l’Amadeu Rosell & Tururut Bonaigua. També el Club
Petanca Masquefa va celebrar la revetlla de Sant Joan, amb un
sopar popular i ball amb disco mòbil.

La comunitat andalusa
recorda les seves arrels
La Festa del Rocío organitzada per La Cofradía va tornar a
ser un èxit de participació. Es va estrenar el divendres 19 de
juny amb una terrassa d’estiu amb música ambient al pati de la
Rojo. L’endemà, dissabte, van arribar els plats forts. A la tarda,
la Sala Polivalent va ser l’escenari d’un festival de flamenc en
què els grups de nenes i adultes de La Cofradía, acompanyades
de Marina Parra, i l’Escola de Ball El Amanecer de Piera, van
arrancar els aplaudiments del públic. A la nit, un altre gran
espectacle, presentat per José Barba El Fary, va tornar a omplir
d’actuacions la sala. Van pujar a l’escenari el transformista
Patrick, El Biri i José Luís Cobo. La divuitena Festa del Rocío es
va tancar, diumenge, amb la tradicional missa ‘rociera’, cantada

pel cor de La Cofradía, en una Parròquia de Sant Pere plena.

LES VOSTRES OPINIONS
Los símbolos
El PSOE, en uno de sus mítines, ha sacado una gran bandera
española. Los del PP y sus voceros han puesto el grito en
el cielo; como se han atrevido esos socialistas a poner una
bandera que ellos, los del PP consideraban de su patrimonio.
A par tir de ahí se han cruzado toda una serie de
declaraciones, sobre la patria y sus símbolos, sobre quién
es más patriota, pero, sobre todo, para decirnos a todos la
obligación que tenemos de hacerlos nuestros y adver tirnos
del delito que puede suponer el no respetarlos.
Cómo pretenden que respete una bandera y un himno
con los cuáles, un sector de facinerosos españoles, dieron
un golpe militar que azoló el país, derrocaron el gobierno
legítimo elegido por votación, asesinaron con un tiro en la
nuca a decenas de miles de ciudadanos enterrados en fosas

comunes, sin otro delito que el ser republicanos, y que unos
y otros se han negado a dignificar.
Unos símbolos bajo el yugo de los cuáles sembraron el
terror, negaron las más elementales libertades democráticas
durante 40 años y miles de demócratas pasaron por la
cárcel por querer esas libertades.
Unos símbolos bajo los cuales prohibieron a mi país hablar
y estudiar nuestro idioma, nuestra historia, costumbres y a
ejercer nuestro autogobierno.
Y aún ahora en nombre de esos símbolos, siguen
hurgando en los recortes de la enseñanza del idioma y del
autogobierno.
No, yo no puedo respetarlos.

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

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

Simeon Monfort, 28 de juny de 2015
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NOTÍCIES

Les patinadores del CPA triomfen a casa
Els patinadors i les patinadores locals van protagonitzar una
excel·lent actuació en el Trofeu Vila de Masquefa de Patinatge
Artístic. Les masquefines van acumular fins a 20 trofeus. El torneig
va comptar amb una norantena de patinadors i tres parelles de
nou clubs. En categoria minis, Elsa Bascompte es va penjar l’or,
Cristina Jovaní la plata, i Raquel Renda el bronze. En preiniciació
Ivette Serrano va ser 1a, Júlia Naranjo 2a, i Irene Suárez 3a. En
iniciació D, Lara Suárez va quedar 1a, Júlia Quesada 2a, i Claudia
Cristóbal 3a. En iniciació C menors, Eneritz Pérez va ser or, Nayeli
Ortega plata, i Judit Bascompte bronze. En iniciació C majors, Aina
Codina va ser 1a; mentre que en iniciació B menors Laia Ibáñez va
quedar 1a i Claudia Páez 2a. En iniciació B majors Celia Leon va
assolir la plata i Carla López el bronze; en iniciació A la 1a va ser

Claudia Iglesias i la 2a Natàlia Torres, i en certificat Mireia Folch va
quedar en 2a i Paula Icart 3a. La parella artística Arnau MedinaClaudia Paez, va assolir l’or en la modalitat de parelles d’artístic B.

Els pares i mares del bàsquet, jugadors per un dia
Per segon any, els pares i mares del Club Bàsquet Masquefa es van
vestir de curt i van saltar a la pista del pavelló poliesportiu per jugar,
emulant, així, per un dia, els seus fills. En el torneig hi van participar
una trentena de pares, que van jugar dividits en tres equips: el negre,
el blanc i el vermell. Tots tres equips es van enfrontar entre ells i el
vencedor va ser l’equip negre. De tota manera, el més important
no era guanyar sinó participar i gaudir d’una jornada de germanor
en què grans i petits es van intercanviar, durant una estona, els seus
habituals papers. Els pares i mares van demostrar la seva habilitat
davant la cistella, i els seus fills no van parar d’animar-los des de
les graderies. La jornada també va tenir un emotiu record per al
jugador del club Ricard Tomàs, malauradament desaparegut. L’entitat

va descobrir i penjar la seva samarreta en un lloc preferent del
pavelló. El club ha retirat per sempre el seu dorsal.

Audició de fi de curs de l’Aula de Música
Després de tot un curs d’esforç i aprenentatge, la seixantena
d’alumnes de l’Aula de Música van tancar la temporada, el 21
de juny, amb una gran audició a l’aire lliure. A l’escenari que
es va instal·lar a la Plaça de l’Estació s’hi van anar enfilant els
alumnes del centre, des dels més petits fins als més grans, que
van demostrar tot el que han après i com han progressat, en
diferents actuacions individuals i de grup. L’audició va reunir
molts veïns a la plaça, que van gaudir d’unes actuacions que van
tenir com a fil conductor l’univers de Disney. Els alumnes van
interpretar diferents temes de pel·lícules. Al final de l’audició
també es va fer un reconeixement a la tasca del professorat. A
l’Aula de Música s’hi poden aprendre tot tipus d’estils de música
(moderna, clàssica, tradicional ...) i diferents modalitats, com

llenguatge musical, instruments o conjunt instrumental.

Festival de Gimnàstica Masquefa
El festival de fi de curs de l’Associació Gimnàstica Masquefa
va omplir, el 20 de juny, el poliespor tiu. Fins a 55 nens i nenes
d’aquesta jove entitat van sor tir a la pista per ensenyar tot el
que han treballat i après al llarg d’aquest intens primer curs.
Primer, els alumnes van mostrar la seva habilitat en diversos
exercicis de gimnàstica ar tística mixta amb tres dels aparells
d’aquesta disciplina: el terra (exercicis sobre matalassos), la
barra, i els salts i acrobàcies. Després, dividits en diferents grups
d’edat, van interpretar algunes coreografies amb música. Va ser
un festival molt emotiu, en què el nombrós públic assistent
–tant familiars d’alumnes com altres persones que volien

descobrir aquesta disciplina ar tística- no van parar d’aplaudir.
Es va lliurar una medalla i una samarreta a tots els alumnes.
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Els cracks del futur L’equip Cava s’endú Inscripcions al
llueixen en el Trofeu les 24 Hores de
‘stage’ del Club
de Futbol Base
Futbol Sala
Bàsquet Masquefa

Masquefa va tornar a respirar futbol
pels quatre costats el cap de setmana
del 13 i 14 de juny. El cinquè Trofeu Vila
de Masquefa de Futbol Base va tornar
a omplir el terreny de joc del camp de
futbol municipal de joves promeses de
la pilota, i les graderies de nombrosos
afeccionats que no es van voler perdre
les evolucions dels cracks del futur.
Entre dissabte i diumenge es van disputar
fins a 42 par tits de diverses categories. En
el torneig hi van prendre part 42 equips
de 15 clubs: l’Hospitalet, el Prat, l’Anoia,
el Pubilla Cases, el Mar torell, l’Almeda,
el Pallejà, el Santa Eulàlia, la Pobla de
Claramunt, el Sant Esteve Sesrovires,
l’Espluguenc, el Cornellà, el Sant Maure,
la Fundació Vilafranca i el Futbol Club
Masquefa.
El club amfitrió, que hi va par ticipar amb
un total de 13 equips, va tornar a tenir
un paper destacat. Especialment lluïda
va ser la par ticipació de l’equip infantil
B i del cadet, que van quedar campions.
A més, el promeses A, el prebenjamí, el
benjamí A, i les fèmines infantil cadet van
ser subcampions de les seves respectives
categories.
Més enllà dels resultats, el Trofeu Vila
de Masquefa de Futbol Base va fer que
els jugadors gaudissin de dues jornades
d’esport i germanor, i que els afeccionats
xalessin amb un gran espectacle
futbolístic. Un any més, el Futbol Club
Masquefa va rebre els elogis de tots els
par ticipants per l’èxit organitzatiu.

“En la competició hi van
participar 42 equips de
15 clubs”

L’equip Cava va ser el guanyador de la
33a edició de les 24 Hores de Futbol
Sala de Masquefa, disputades el 12 i 13
de juny. Els de Sant Sadurní d’Anoia es
van proclamar campions en derrotar, en
una final molt igualada, el New Green
Park de Sant Andreu de la Barca per
3 a 2. La final va ser el digne colofó a
unes 24 Hores que van destacar pel
gran nivell dels equips. El pavelló va
exhibir un gran ambient al llarg de totes
dues jornades, especialment durant la
matinada del divendres al dissabte i en
els par tits decisius. Els organitzadors, el
Futbol Sala Espardenya, van rebre les
felicitacions de tots els par ticipants.
En les 24 Hores de Futbol Sala hi
van prendre par t 12 equips, que van
disputar una lligueta enquadrats en tres
grups. Els dos primers de cada grup,
i els dos millors tercer classificats, 8
equips en total, van assolir el passi a la
fase eliminatòria, amb quar ts de final,
semifinal i final. Els campions van ser
obsequiats amb un cap de setmana a
Salou.També hi va haver reconeixements
per al màxim golejador –Juan Navarro
(New Green Park) amb 11 gols- i el
por ter menys golejat –Alber t Solé
(Cava), 9 gols encaixats.

Classificació
-1. Cava (Sant Sadurní d’Anoia)
-2. New Green Park (Sant Andreu de
la Barca)
-3. Macabbi de levantar (Sant Andreu de
la Barca)
-4. Destellos masquefinos (Masquefa)
-5. Tiki Taka Team (Barcelona i
l’Hospitalet)
-6. Chelsea (Masquefa)
-7. Messi que un club (Abrera i Olesa)
-8. Fimbreados (Hospitalet)
-9. Can Claramunt (Piera)
-10. Hombres de Marcan (Masquefa)
-11. Can Quiseró (Masquefa)
-12. Gamper Spor t (Masquefa)

Per quar t any consecutiu, el Club Bàsquet
Masquefa organitzarà aquest estiu un
‘stage’ de pretemporada per a infants
i joves. Es farà del 31 d’agost al 10 de
setembre, de les 9 del matí a les 2 del
migdia, al pavelló poliespor tiu.
Aquest ‘stage’ és ober t a tots els nens i
joves que vulguin passar una bona estona
al mateix temps que es familiaritzen i
practiquen un espor t com el bàsquet.
Entre altres activitats, hi haurà jocs, tallers,
activitats d’aigua, i entrenaments.
Les inscripcions es poden fer al correu
electrònic clubasquetmasquefa@gmail.
com o presencialment al poliespor tiu
municipal, els dimar ts i dijous de 5 a 2/4
de 7 de la tarda. Les places són limitades.
Els preus per par ticipar-hi són els
següents:
• Primera setmana: 45€ nen/a (40€ el
germà/na)
•

Segona setmana: 40€ nen/a (35€ el
germà/na)

•

Totes dues setmanes: 75€ nen/a
(65€ el germà/na)

També hi haurà servei d’acollida de 8 a 9
del matí, que és gratuït.
I un servei d’acollida de les 2 del migdia
a les 5 de la tarda, en aquest darrer cas
amb un preu de 20 euros si s’utilitza
una setmana, i de 30 euros totes dues
setmanes. Els nens han de portar-se
dinar de carmanyola.

“Obert a tots els nens
i joves, es farà del
31 d’agost al 10 de
setembre”
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NIT DE L’ESPORT 2015

UNA NIT DE L’ESPORT DE RÈCORD

Masquefa va celebrar el 3 de juliol una
multitudinària Nit de l’Esport. Més de 600
persones es van reunir al pati de La Fàbrica
Rogelio Rojo per acomiadar la temporada. La
gran família esportiva masquefina es va llepar
els dits amb la botifarra amb seques cuinada per
la Paella de l’Isma i els frankfurts preparats per
La Cofradía, va riure de valent amb el popular
Toni Albà i la seva sarcàstica paròdia del Rei, i va

ballar fins a la matinada. Abans, l’Ajuntament va
tornar a reconèixer els mèrits dels esportistes i
clubs. Aquest any es van guardonar els dos millors
esportistes de la temporada –l’Iker Valderrama i
l’Eider Garrido- per uns èxits esportius que han
traspassat les nostres fronteres, i també hi va
haver reconeixements per a totes les entitats,
algunes de les quals van voler fer mencions
especials als seus integrants més destacats.

MILLORS ESPORTISTES DE LA TEMPORADA

IKER VALDERRAMA PALMA.
Muay thay

Amb només 13 anys, l’Iker és un autèntic crack de les ar ts
marcials. Ho ha guanyat tot en la modalitat de muay thai.
Aquesta temporada ha aconseguit la medalla d’or en la
Kyshenko Cup Europa i el Cinturó Europeu en el Torneig
Dos Nacions Espanya-Anglaterra. El jove esportista masquefí
vol fer un reconeixement al seu mestre, Òscar Simon, que
sens dubte té molt a veure en els seus brillants resultats.

EIDER GARRIDO PARRA.
Gimnàstica artística femenina

Aquesta gimnasta artística és una autèntica col·leccionista
de títols. La temporada 2012/2013 va ser bronze en el
Campionat d’Espanya de nivell 1, a més de campiona
de Catalunya i subcampiona d’Espanya per equips. La
temporada 2013/2014 va assolir el subcampionat de
Catalunya i el campionat de Catalunya de paral·leles de
nivell 2, i va proclamar-se campiona en el Trofeu Vila de
Salt i subcampiona de Catalunya i 3a d’Espanya per equips.
Aquesta temporada ha estat subcampiona de Catalunya
en terra i subcampiona de Catalunya en paral·leles de
nivell 4. També 2a en paral·leles i 3a en terra al Campionat
Internacional de Pozuelo, i campiona al Trofeu Vila de Salt.
(Continua a les pàgs. 26 i 27)
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RECONEIXEMENTS ALS CLUBS I A ESPORTISTES DESTACATS
•

Paraolímpics. Gustavo Mansilla,
Núria Pons i Rosa M. Mas.

•

A Fondu Competició.

•

Associació
Gimnàstica
Masquefa. Menció especial a
tres esportistes que, tot i estar en
clubs forans, són de Masquefa: Aitor
Obrador García (5è en la final de
Catalunya masculina 2015), Víctor
Obrador García (1r en aquesta
mateixa final) i Julieta Esteller Goyret
(per la seva gran trajectòria com a
gimnasta; va començar amb només
6 anys a Gelida, als 10 va fer el salt a
la competició federada, aconseguint
grans resultats, i actualment, amb 15
anys, és gimnasta i col·laboradora
de l’entitat masquefina).

•

Associació
S4133.

de

Motoristes

•

Club Esportiu Gas a Fons.

•

Club Bàsquet Masquefa.
Menció especial als tres equips
campions de lliga: el premini groc, el
mini i el cadet masculí.

•

Club de Tir Esportiu. Menció
especial a Santi Sagués Esteve
pels seus excel·lents resultats en
Alta Precisió en carrabina BR -50
spoter (Campió d’Espanya 2014,
3r en spoter a la Copa Presidente
2014, i 3r en carrabina aire a la
Copa Presidente 2014). També
pels resultats en la lliga del Club de
Tir (Campió de carrabina F-Class i
sotscampió de pistola standar).

•

Club Esportiu Masquefa.

•

Club Excursionista Anoia.

•

Club
Patí
Masquefa.
Menció especial a Carles Solano,
coordinador del club des de fa uns
anys i que marxa deixant l’equip
sènior a Primera Nacional Catalana.

•

Club
Patinatge
Artístic
Masquefa. Menció especial a la
parella formada per Arnau Medina
(12 anys) i Clàudia Pérez (9 anys),

que va quedar 1a de Barcelona
el 2014 i 2a de Catalunya.
Reconeixement especial a Judit
Bascompte, Eneritz Pérez i Clàudia
Páez, classificades per a la final de
Barcelona en les seves respectives
categories
•

Club Petanca Masquefa.
Menció especial a Fèlix Merchan
per la seva trajectòria.

•

Club Twirling Can Parellada.

•

Futbol
Club
Masquefa.
Menció especial als tres equips que
pugen de categoria: l’infantil A, el
cadet i els veterans

•

Futbol Sala l’Espardenya.

•

Masquefa Slot.

•

Masquefa Tennis Taula.
Menció especial a Marc Flores,
format al club masquefí i actualment
al CTT Olesa. Subcampió de
Catalunya absolut per equips,
campió de Barcelona absolut
(individual infantil i dobles) i
subcampió de Catalunya juvenil per
equips.

•

Masquefa
Trail.
Menció
especial a Fina Claramunt pel seu
compromís i dedicació a aquest
esport, i pels èxits aconseguits en
la seva categoria d’infinitament jove
de per vida, sent un referent per a
la resta del grup.

•

Moto Club Verds Masquefa.

•

Societat
de
Caçadors
L’Esquirol de Masquefa.

•

Unió Ciclista Masquefa.
Menció especial a José Martín,
campió de la Copa Catalana
i subcampió de Catalunya de
Ciclocròs en la categoria de
veterans entre 50 i 59 anys.
També és membre fundador de
Masquefa Trail. I menció especial
a Juan Raya Cruz, per la dedicació
desinteressada com a directiu del
club durant 31 anys.

•

L’Aeròbic L’Alzinar.

•

Taekwondo L’Alzinar.

•

Gim Dolça.

•

Bonavista Gym. Menció
especial a Paula Díaz Miñana
(9 anys), campiona de l’Open
Internacional Copa Barcelona
de Taekwondo (1a en combat i
2a en tuls), campiona de l’Open
Roquerta Almeria de Taekwondo
(2a en combat i 3a en tuls).
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CAMPIONS!!!

El Futbol Club Masquefa i el Club Bàsquet Masquefa han completat una brillant temporada,
en què han aconseguit tres títols de lliga cadascun
FUTBOL CLUB MASQUEFA

INFANTIL A
L’infantil A del FC Masquefa es va proclamar
campió quan quedaven quatre jornades,
amb una exhibició de joc i gols al camp
del Sant Maure (0 a 8). La seva trajectòria
ha estat incontestable: 26 victòries en 26
partits, 161 gols a favor i 13 en contra.
Uns números rodons que li han permès
pujar a Primera Divisió Catalana. La
plantilla l’integren Jaume Bascuñana, Aitor
Cuesta, Alejandro Gallardo, Christian
Gracia, Óscar López, Jordi Mansergas,
Marc Martínez, Brian Oliva, Adrià Pastor,
Salvador Planas, Kevin Rivero, Eloi Ros,
Alejandro Sánchez, Raúl Sanz i Iker
Valderrama. Primer entrenador: José María
Peña. Segon entrenador: José Francisco
Quesada. Delegat: Buenaventura Orriols.

CADET
El cadet va assolir l’ascens a Primera
Divisió en la penúltima jornada, en un
par tit contra el Piera que no va poder
tenir més emoció. Els masquefins van
guanyar amb un solitari gol d’Ismael
Rico en el darrer sospir del descompte.
L’equip el formen Ismael Allouchi, Àlex
Arévalo, Pol Bascuñana, Adrian Castaño,
Àlex Delicado, Ivan García, Oriol Giber t,
Alber t Hernández, Leif Jiménez, Aitor
Molina, Marcos Navarro, Joan Or tíz, Àlex
Or tíz, Carlos Or tíz, Ivan Pérez, David
Rebollo, Ismael Rico i Cristian Segura.
Primer entrenador : Javi Merchán. Segon
entrenador : Raúl Merchán.

VETERANS
Els veterans del FC Masquefa van certificar
l’històric ascens a la Divisió d’Honor,
categoria en què no han jugat mai, gràcies
a una contundent victòria a Esparreguera
per 0 a 3, a manca d’una jornada. L’equip
va arribar a encadenar fins a 10 victòries
consecutives. El planter el formen José Maria
Mateu, Juan Carlos Ordiales, Kym Ferrer,
Mario Sánchez, Francisco Castarnado, Xavier
Ciércoles, Narcís Santos, Juan Carlos Sirvent,
Juan Manuel Llamas, José Miguel Torres, José
Bouza, Albert Bonet, Isidro Sirvent, Francesc
Pérez, Antoni Márquez, Blas Sánchez, Joan
Ramon Giménez, Cristóbal Luceno, F.Javier
Medina, Miquel Isart, Ricardo Gutiérrez i
David Álvarez. L’entrenador és José Manuel
Anton.

CLUB BÀSQUET MASQUEFA

PRE-MINI MIXT GROC
Amb jugadors i jugadores nascuts el 2004
i el 2005, el pre-mini mitx groc del CB
Masquefa es va fer amb el títol després
de tancar la temporada amb 10 victòries
i una sola derrota. A més, va ser tercer en
el torneig disputat a Abrera el 30 de maig.
L’equip l’integren Pau Dueñas, Daniel Gretz,
Sergi Iglesias, Aina Llop, Xènia Llop, Pau
Lloria, Daniel Noguera, Jordi Pamos, Roger
Riera, Héctor Rodríguez, Paula Ruiz, Albert
Vela, Alba Villagrasa i Nicolás Martínez.

MINI MIXT
L’equip mini mixt, amb jugadors nascuts
el 2003 i el 2004, va guanyar 8 dels
10 partits de lliga, i només va patir 2
derrotes. També va guanyar els tornejos
d’Abrera i de Martorell. L’equip el formen
Xavier Cabeza, Anna Enev, Jerónimo
Genol, Neus Julià, Joel Mangas, Carlos
Morillo, Marco Mosquera, Alejandro
Pastor, David Rodríguez i Adrià Valle.

CADET MASCULÍ
Integrat per jugadors nascuts el 1999 i
el 2000, el cadet masculí va alçar el títol
de lliga en guanyar 11 dels 12 partits. A
més, va ser campió en el torneig del Prat
del 31 de març, en què Rubén Rodilla va
ser millor jugador de la competició. Els
jugadors que el composen són David
Barceló, Aaron Blasco, Raúl García,
Joaquim Gómez, Carlos Lloria, Joan Luna,
Ferran Morgadas, Arnau Osorio, Óscar
Quintana, Rubén Rodilla i Miquel Romero.

KSJ: FESTAE,

CULTURA I CIVISM
El 26 i 27 de juny es va portar a terme
el Kap de Setmana Jove. Va ser la tercera
edició, i la més concorreguda, des que un
grup de joves van decidir tornar a engegar
el que, anys enrere, havia estat una de
les festivitats joves més importants de la
comarca.
Les activitats van començar divendres amb
una xerrada sobre el sistema educatiu
públic, a càrrec del sindicat d’estudiants
SEPC. Tot seguit es va fer el sopar popular.
Més de 50 persones es van aplegar al
Passatge dels Bastoners per sopar a la
fresca. El plat principal, paella de verdures,
elaborada pels membres del KSJ. Un
espectacle de monòlegs amb Elias Puente
va posar la nota d’humor a la sobretaula.
Dissabte va ser el dia ‘gros’. Les activitats
musicals i esportives van tornar a fer ple. La
batalla de ‘galls’, amb gairebé 50 participants,
va omplir de rimes improvisades la plaça.
Els dos finalistes (Xinako i Reuto) es van
endur com a premi la gravació d’un tema
a La Bodega Studio, i el guanyador, que va
ser en Xinako, també una entrada doble
pel concert que el raper Kase O farà a
Barcelona. Paral·lelament es va celebrar un
torneig de Game of SKATE, patrocinat per
Identity Skateshop & Tattoo. El Passatge
dels Bastoners es va omplir de patinadors
que van oferir un gran espectacle de salts
i cabrioles.
En caure la nit, la colla de diables Pixafocs
i Cagaspurnes va omplir els carrers de
tradició i cultura popular, amb un correfoc
des de La Fàbrica fins a la Plaça de l’Estació.
Per tancar el KSJ, els grups Timón i Rumba,
i Alquadrat, van fer ballar des del més jove
fins al més gran a cop de rumba i fusió.
El Kap de Setmana Jove va tornar a
demostrar que tots aquests mesos de
feina han valgut la pena. En primer lloc, per
veure com un grup de joves heterogeni
és capaç d’organitzar-se i treballar plegats

per a un fi comú. D’altra banda, veure la
plaça plena tot el cap de setmana no té
preu …
Un any més, els organitzadors volen donar
les gràcies a tothom que, d’una manera
o altra, ha participat del KSJ. A tots el
patrocinadors (l’Alzinar,
Autoescola
Masquefa, Condis Cal Salvador, 7 Dies,
l’Estanc, Gamper Sport, el Racó de la
Lluna, Gym Bonavista, Identity Skateshop,

Bodega Studio), als artistes que van passar
pels escenaris, a tots els voluntaris per la
feina ben feta i per la implicació; i per últim,
però no per això menys important, a tots
els qui es van apropar a la plaça per gaudir
del KSJ i creure, també, que una altra forma
d’oci és possible i que la festa, la cultura i el
civisme poden anar de la mà.

L’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
Una Masquefa al costat de les
persones, amb oportunitats i
inclusiva
Des de Convergència i Unió us volem agrair
la confiança que ens vau fer a les urnes el 24
de maig, donant-nos novament l’oportunitat d’estar al capdavant
de l’Ajuntament, per tercer mandat consecutiu. Aquest supor t és
un aval a la feina feta els darrers vuit anys. I, a la vegada, és un
mandat clar que ens comprometem a complir : el de continuar la
gran transformació que ha viscut Masquefa, consolidant aquest
projecte compar tit de poble que ens ha portat a assolir molts i
impor tants reptes.
Queda, però, molta feina per fer. La nostra gran prioritat tornarà a
ser estar al costat de les persones i famílies que ho passen pitjor
i que pateixen, encara, les conseqüències d’una crisi tossudament
llarga. Esperem que aquest sigui el mandat de la recuperació, però,
mentre aquesta no acaba d’arribar, l’Ajuntament ha de continuar
sent aquella mà estesa que asseguri el benestar de tots els
masquefins i especialment els que travessen per més dificultats.
Treballarem també per fer una Masquefa d’oportunitats, dinàmica
i activa, on tots puguem formar-nos, treballar i emprendre. Cal
continuar generant nous llocs de treball, ampliant el sòl industrial i
Practiquem
una
oposició
activa i dinàmica per millorar
Masquefa dia a dia
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captant més empreses, apostant pel turisme i pel comerç, i ajudant
les empreses i els emprenedors a ser més competitius.
Seguirem consolidant Masquefa com una vila inclusiva, on totes les
persones amb discapacitat, necessitats especials i altres dificultats
que amenacen la seva plena integració social puguin desenvolupar
el seu projecte de vida en igualtat d’opor tunitats.
I, tot plegat, fent un poble cohesionat territorialment i socialment,
una única Masquefa on tots els nuclis gaudeixin d’uns bons
serveis. Vetllarem especialment per posar també al dia totes les
urbanitzacions, acabant de resoldre així aquest dèficit històric.
No tenim cap vareta màgica. Però sí el compromís que hem tingut
des del primer dia d’aquests vuits anys: treballar incansablement,
amb responsabilitat, i amb rigor. Ho farem des de la nostra vocació
d’entesa: el govern de CiU s’obre al consens amb tota la resta
de forces polítiques, a les quals oferim tot el diàleg per arribar a
acords, a la vegada que els demanem un exercici de responsabilitat
per poder col·laborar en benefici de tots els masquefins.
Paral·lelament, serem presents en el decisiu procés que viu
Catalunya, del qual volem ser protagonistes. Estarem al costat de la
societat civil i les institucions en tot el què se’ns requereixi per tal
que el nostre país arribi a assolir, després del 27S, el seu gran anhel.
Us desitgem una Bona Festa Major!
Convergència i Unió

El nou (vell) govern de Masquefa
porta una mica més d’un mes al capdavant i ja mostra que és un
grup immòbil, dèbil i continuista que deixa en evidència tot allò
que es va denunciar durant el passat mandat. Un govern desfasat,
sense projecte, improvisador i fosc. Ara, però, amb el suport del
Partit Popular. I és que la dreta d’aquí i d’allà és la mateixa dreta i
evidentment comparteixen els mateixos valors. I per a mostra uns
botons:
-Un govern dèbil amb el suport del PP. Tot i que no ho hagin fet
públic, el pacte d’Unió amb el PP és molt clar. Quan trigarà el regidor
del PP en entrar al govern d’Unió? Ara ja sabem que ens governa
“Unió Popular de Masquefa”.
-Formació d’un cartipàs municipal continuista, amb el mateix
esquema d’anys anteriors i sense cap menció a projectes futurs.
És a dir, uns regidors sense lideratge que hauran de justificar les
ocurrències i improvisacions del Sr. Alcalde.
-Un govern amb un cost més elevat que l’anterior, tot i tenir menys
membres. Aquest mandat el premi ha estat pel regidor Sr. Enrique
Gómez, malauradament, el pitjor regidor de la història d’aquest

Ajuntament. Premi pel regidor més improvisador, sense planificació i
més despectiu amb els veïns. Premi pel regidor del “donde dije digo,
digo Diego...”.
-Un govern desfasat que continua prioritzant el maó i els moviments
de terres als veïns, les famílies i la innovació en la governança. Només
així es pot entendre que la dedicació exclusiva no estigui en una
àrea més implicada amb els veïns.
Davant, però, tenen i tindran l’oposició proactiva i dinàmica dels
regidors del PSC. Regidors que treballen dia a dia perquè Masquefa
esdevingui capdavantera en polítiques de recolzament a les famílies;
pioners en les noves polítiques integrals per a la gent gran; o destacar
per un desenvolupament local basat en l’eficiència i la sostenibilitat
com a base per facilitar la instal·lació i/o creació d’empreses d’alt
valor afegit i augmentar l’ocupació en el nostre municipi.
Hi ha alternatives, i cal apostar per fer-les realitat fent que el govern
estigui a l’alçada dels masquefins i masquefines i les seves necessitats
reals.
Mantenim tots els canals oberts i us podeu posar en contacte amb
els regidors del PSC a través de masquefa@socialistes.cat.
Ah! Passeu una molt bona Festa Major! No us perdeu els actes que
entitats, col·lectius i Ajuntament han preparat i gaudiu-la al màxim!
Masquefa és potent... la Festa Major també!
Partit dels Socialistes de Catalunya-CP

Des d’Esquerra Republicana de Masquefa,
voldríem agrair la par ticipació dels 3.994
veïns de Masquefa que varen exercir
el seu dret a vot el passat 24 de maig.
Fruit de la seva voluntat, hem iniciat una
nova legislatura. Agraïm especialment als
513 masquefins i masquefines que varen
depositar la seva confiança en Esquerra
Republicana- Masquefa Regeneració. Per tots ells, exercirem la
nostra responsabilitat i compromís en els propers quatre anys
des del primer minut. També volem felicitar a totes les forces que
han aconseguit representació a l’Ajuntament de Masquefa i al Sr.
Boquete per la seva 3 alcaldia consecutiva, a tots els hi desitgem
una bona legislatura pel bé comú de tots els masquefins.

Esquerra Republicana es va presentar a les eleccions sota el lema
de la regeneració; aquest principi, ens fa incompatibles amb fer
pactes de govern amb un equip que a la fi d’aquesta legislatura,
portarà 12 anys gestionant el municipi i un alcalde que por tarà
24 anys ocupant diferents cadires en el Consistori. Per coherència
amb el nostre programa, ens mantindrem a l’oposició de forma
constructiva i alhora contundent durant els propers quatre anys.
Llegim els resultats del 24 de maig, com la voluntat dels veïns de
Masquefa a dir NO a la majoria absoluta i a dir SÍ a establir acords
i a mantenir el diàleg permanent. Es per això que no renunciem a
donar supor ts puntuals, si son d’interès general i ajuden a millorar
la qualitat de vida dels masquefins, sempre que siguin coherents
amb el nostre programa electoral, basat en la sostenibilitat,
l’emprenedoria, l’equilibri territorial i la cohesió social. Alhora,
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expressem la nostra voluntat d’ajudar i arribar a acords en totes
aquelles qüestions que impulsin el procés sobiranista de Catalunya,
si aquesta és la voluntat que expressen els catalans en les properes
eleccions al Parlament previstes inicialment per el 27 de setembre.
Finalment des d’Esquerra Republicana també volem animar-vos
en els propers dies a que gaudiu de la Festa Major de Masquefa
2015, a que sor tiu al carrer i par ticipeu, en família i amb els amics,
de tots els actes que han organitzat l’Ajuntament de Masquefa,
l’Alzinar i la resta d’entitats locals que hi participen; elles són el cor

de la nostra identitat i ens han de sentir a tots ben a prop.
Salut i bona Festa Major!
Masquefa ReGeneració-ERC-AM

Volem aprofitar aquest espai per, un cop més,
agrair la vostra par ticipació a les passades
eleccions municipals del 24 de Maig.
Fa més de 3 anys va néixer l’assemblea local
de la CUP a Masquefa perquè crèiem que
el municipi necessitava un canvi. Una manera
diferent de fer política, amb credibilitat i amb
vocació de servei al poble. El passat 24M, 368
persones van creure que sí, que Masquefa necessitava un canvi, i
ens van donar l’empenta necessària per avui tenir representació
a l’Ajuntament i lluitar per canviar totes aquelles males pràctiques
que han anat imposant els par tits tradicionals, sols o amb coalició,
que han passat per l’Ajuntament.
Ara, amb un peu a l’Ajuntament, el repte que tenim a davant és
molt gran. De moment, els masquefins i masquefines ja hem rebut
la primera clatellada. Hem començat la nova legislatura veient com
l’equip d’Unió, encapçalat pel Sr. Boquete, presenta unes dietes i
uns sous que generen vergonya. Unes dietes impròpies per als
temps que estem vivint i que deixen clar que, lluny de servir al
poble, es serveixen del poble. Unes dietes que han necessitat de
previ pacte amb el PP per aprovar. El temps dirà fins on arriba
aquest pacte de dretes i quines conseqüències en patiran els
veïns. La nostra regidora, tal i com es va dir durant la campanya,

ha renunciat al sou que ha assignat l’Ajuntament i es destinaran
aquests diners a Masquefa. El diner públic ha d’estar al carrer i no
a les butxaques dels regidors.
Ara bé, la nostra feina a l’Ajuntament no ens allunyarà del carrer,
i un cop passades les eleccions ja hem tingut l’opor tunitat de
parlar amb veïns i associacions que ens han traslladat les seves
necessitats. Aquesta és la veritable tasca de la CUP, estar al carrer,
on es fa la política de veritat. On hi ha les persones que pateixen
dia a dia i saben de les necessitats reals de Masquefa.
Però tot això no seria possible sense la col·laboració de tots
vosaltres. La nostra entrada a l’Ajuntament i la tasca a peu de
carrer no té sentit sense la col·laboració de tots els veïns, que
sou l’eix de tota la política municipal i des d’on han de començar
totes les accions. Per col·laborar amb nosaltres ens trobareu cada
dimar ts a les 20h a l’Ateneu Popular de Masquefa. També podeu
contactar amb nosaltres al correu masquefa@cup.cat o a les
xarxes socials.
No volem acomiadar-nos sense abans desitjar-vos molt bona
Festa Major. Gaudiu de les activitats que ens ofereixen les entitats
culturals de Masquefa, unes entitats que any rere any, amb el seu
esforç, fan que aquesta Festa Major ens la sentim nostra.
Candidatura d’Unitat Popular-PA

El pueblo de Masquefa ha hablado
democráticamente, ha dado su opinión sobre
quienes deben gobernarles.
El Partido Popular ha dado su apoyo al par tido
más votado, porqué así lo entendemos, así
Catalunya
creemos que han querido los masquefinos
ser gobernados.
No estamos de acuerdo con sus opiniones sobre la independencia
y sobre los usos fraudulentos de los símbolos del país. No lo
apoyaremos en todo lo que sea contrario a la Constitución
Española, pero sí a todo lo que sea beneficioso para Masquefa.
Por cier to, el Consistorio juró y prometió de una manera bastante
variopinta: lo daremos por bueno pero no nos cansaremos de
recordarle a todos los ediles del Ayuntamiento que están ahí, no
porqué los han votado, sino gracias a la Constitución Española que
así lo manda.
Esperamos que el desarrollo de la legislatura sea provechoso para
Masquefa y todos sus habitantes, que la crisis económica que nos
ha golpeado sin piedad pase a ser un mal recuerdo y que Cataluña
vuelva a ser una vez más la locomotora de España, orgullosa de
serlo y orgullosos el resto de los españoles de formar parte de
esta maravillosa región.
No nos dejemos engañar por cifras grandilocuentes que quieren

tergiversar las balanzas económicas España-Cataluña, que para
entendernos más les haré un pequeño cálculo: yo tengo 11 dedos:
empiezo por el meñique de una mano y digo; 10-9-8-7-6 al llegar
al pulgar y paso a la otra mano que tiene 5 dedos y la suma
de 6 más 5 da 11; así son las cuentas que nos hacen desde la
Generalitat.
Seamos serios y no nos engañemos a nosotros mismos.
Deseamos a todos un feliz verano y un buen regreso de vacaciones.
Partit Popular

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: Associació Alma
ANY DE CREACIÓ: 23 d’abril de 2015
CATEGORIA: Societat
ACTIVITAT: Alma és una associació sense ànim de lucre
que vetlla per la protecció i la integració social de les persones
amb discapacitat intel·lectual
adreça: C/ Crehueta, 25
tel.: 692 21 94 34 (Lídia)
e-mail: associacioalma@gmail.com

Alma: quan les persones tenen el mateix
valor només pel fet de ser persones

L’Associació Alma vetlla per la protecció i el respecte a les persones amb discapacitat intel·lectual
i vol contribuir a millorar la seva qualitat de vida, potenciar les seves capacitats, evitar situacions de
desemparament, i sensibilitzar la societat. L’acaben de crear dos matrimonis –el Xavier Francès i l’Elisabet
Parera, i el Francisco González i la Lídia Cortés- que tenen dues filles, la Maria i l’Alba, amb necessitats
educatives especials.
“Ens sentim afortunats i orgullosos de viure a Masquefa” –diu el Xavier- “perquè tenim molt suport”. “Ens
agrada que sigui un poble inclusiu, on totes les persones tenen el mateix valor pel fet de ser persones”,
afegeix. A Masquefa, els nens i joves amb necessitats especials compten –des que neixen i fins que
acaben l’institut, habitualment als 16 anys- amb una xarxa pública de recursos que els ajuda a formar-se,
desenvolupar-se, i preparar-se, en igualtat d’oportunitats, per accedir al mercat de treball, afavorint així
la seva plena integració social. Aquesta xarxa la integren el CDIAP –que atén gratuïtament les famílies
preocupades per algun aspecte del desenvolupament dels seus fills de 0 a 6 anys-, i les dues USEE de l’escola
Font del Roure i l’institut -que proporcionen als alumnes amb necessitats especials un acompanyament
personalitzat perquè puguin participar de l’activitat dels centres al costat dels seus companys. També el
programa Tastet d’Oficis, que permet a estudiants de 3r i 4t d’ESO combinar l’aprenentatge a l’aula amb
l’experiència de treballar unes hores a la setmana en empreses i centres.
Ara, Alma té com a gran objectiu fer costat a l’Ajuntament en els seus esforços per ampliar aquesta xarxa
amb dos nous recursos que tancarien el cercle. D’una banda, amb un programa de suport en la Transició a
la Vida Adulta (TVA), adreçat a joves entre 16 i 31 anys, els quals podrien continuar preparant-se, tres anys
més, tant a nivell teòric com fent pràctiques en empreses. I, d’altra banda, amb la implantació a Masquefa
d’un centre especial de treball que garantiria la seva plena i real integració en el mercat laboral, i a més, en
el seu propi municipi. “Aquestes persones tenen moltes aptituds i poden fer moltes coses sempre que se’ls
doni una mica de suport”, diu el Xavier. “A més, fer-ho en el seu propi entorn és un plus, perquè se senten
més segurs: coneixen el municipi i els veïns, i hi tenen la família, els amics, els companys...”. A Masquefa “hi
ha un col·lectiu important de nens i adolescents que necessitaran aquests recursos”, conclou.
L’associació també vol ser un referent per a persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies,
“oferint-los acompanyament i orientació”, així com organitzar activitats que fomentin la participació
d’aquest col·lectiu i fer intercanvis d’experiències amb altres entitats similars, entre altres objectius.

“L’entitat, formada inicialment per dos matrimonis, està oberta a
totes les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies,
per oferir-los acompanyament i orientació”

