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la fracció orgànica
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La Zona Lliure, un punt d'oci i de
prevenció del consum de drogues
telèfons d’interès

La Zona Lliure és un espai d’oci de l’Ajuntament on s’organitzen nombroses activitats
gratuïtes per als joves d’entre 12 i 17 anys. Els participants es comprometen a no
consumir tabac, alcohol ni altres drogues. La iniciativa s’emmarca en el Pla Local de
Prevenció de les Drogodependències de l’Ajuntament. La Zona Lliure és un punt de
referència per a la joventut, un espai on poder gaudir de diverses alternatives d’oci a
canvi del seu compromís a no consumir drogues. A la Zona Lliure, situada a la Rogelio
Rojo, podràs fer un munt d’activitats (futbolí, billar, tennis taula, bàsquet, play station...),
així com tallers (maquillatge, costumització de roba, hip-hop...). Obre tots els divendres
i dissabtes, de 5 a 8 de la tarda.

Rutes per
l’entorn de
Masquefa
•

Per fer qualsevol ruta cal
anar equipat amb roba i
calçat adequat; les condicions
climatològiques poden canviar
en poca estona

•

Si us agafa una tronada, no us
refugieu sota els arbres ni pareu
a les carreteres

•

La molsa sempre indica on és el
nord i ajuda a orientar-nos
Si noteu cansament, dosifiqueu
l’esforç per acabar l’itinerari

•
•
•

•

Respecteu la prohibició
d’encendre foc
Porteu una bossa per a les
deixalles i llenceu-les al
contenidor més proper
La natura no ha de conservar
cap record de la nostra
presència.

Participa dels
assumptes
municipals

L’Ajuntament
aposta
per
fomentar la participació vilatana
en els assumptes municipals.
Des del Consistori pretenem
desenvolupar
el
Pla
de
Participació Ciutadana i difondre
el Reglament de Participació.
En cada número de la revista
inclourem un dels articles.
Article 10: Dret a l’accés i
utilització de les tecnologies de
la informació i la comunicació.
L’Ajuntament promourà l’accés
a aquests mitjans afavorint,
en la mesura de les seves
possibilitats i en el marc de la
cooperació tècnica i econòmica
amb d’altres administracions
i operadors, la connexió a les
llars, i facilitarà punts públics
d’accés mitjançant la xarxa
d’equipaments (Masquef@ula) i
oficines municipals.
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CUIDA MASQUEFA, és teva!

L’ORDENANÇA CÍVICA
POSA LES REGLES PER
VIURE I CONVIURE
EN UNA MASQUEFA
ACOLLIDORA I NETA
L’Ordenança Cívica de
Convivència Vilatana i Via Pública
de l’Ajuntament tipifica les
infraccions en matèria de civisme
i regula els mecanismes perquè
aquestes siguin degudament
sancionades, amb multes de fins
a 400 euros i sense perjudici
que es pugui imposar una multa
superior per determinació legal.
En aquest número de Masquefa
Batega us donem a conèixer les
normes de l’ordenança relatives
a la via pública, el mobiliari públic
i els parcs i jardins. En edicions
posteriors us informarem de
les normes que fan referència
a d’altres àmbits del civisme
recollides també en l’ordenança
municipal.



INFRACCIONS LLEUS, GREUS I MOLT GREUS

L’ordenança cívica tipifica tres tipus d’infraccions: lleus, greus i molt greus. Algunes de les
infraccions que recull l’ordenança són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pintar o embrutar rètols indicatius de qualsevol tipus o la senyalització viària
Sacsejar, arrencar, trencar, sostraure elements estructurals o del mobiliari urbà
Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius o la senyalització viària
Pujar als fanals d’enllumenat públic
Col·locar pancartes en arbres i fanals sense autorització
Enganxar adhesius, cartells i elements publicitaris en elements estructurals, el mobiliari
urbà, en edificis públics o en zones privades que siguin visibles des de la via pública
Deixar propaganda pels carrers, entrades d’edificis i cases (fora de les bústies) i en els
vehicles
Col·locar gèneres a l’exterior de les façanes dels comerços de manera que sobresurtin i
puguin molestar els vianants
Mantenir els balcons visibles des de la via pública en estat d’abandonament o deixadesa
Rentar vehicles i objectes de qualsevol tipus a la via pública
No tenir cura els veïns de la neteja de les voreres, els passatges particulars, els patis interiors
d’illetes, els solars particulars, les galeries comercials i similars
No tenir cura els propietaris de finques i edificis de la conservació de l’ornament públic
d’aquests elements, fent neteja i manteniment de les façanes, entrades i, en general, totes
les parts de l’immoble visibles des de la via pública
Estendre peces de roba mullades i netejar balcons i terrasses de manera que la caiguda
d’aigua ocasioni molèsties a tercers
No recollir les dejeccions fecals dels gossos o altres animals a les vies públiques
Permetre als gossos o altres animals fer les seves necessitats en parcs i jardins
Desenvolupar activitats, ubicar instal·lacions o fer obres a la via pública sense tenir cura de
no deteriorar-la o embrutar-la
Embrutar o fer pintades a les façanes i portes dels edificis, tant públics com privats, a les
senyalitzacions municipals i a qualsevol element del mobiliari urbà
Llençar a l’interior de papereres o contenidors puntes de cigars o cigarretes o altres
elements encesos
Consumir qualsevol tipus de beguda alcohòlica a la via pública, tret d’aquells llocs i actes
expressament autoritzats
Acampar sense autorització expressa en el terme municipal de Masquefa, ja sigui en espais
públic o privats, amb caravanes, furgons, barraques o altres variants
Pujar als arbres o arbustos, sacsejar-los i penjar-hi rètols, propaganda o elements
publicitaris
Trepitjar o malmetre els parterres i la resta de plantacions, extreure plantes i qualsevol
altre element que integri la zona verda
A les fonts i estanys públics, pescar, rentar-se, rentar roba, rentar animals, banyar-se o
deixar-hi abeurar o nedar animals
Llençar deixalles en jardins, jardineres, parcs i zones verdes
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MASQUEFA S’APUNTA
A LA RECOLLIDA DE LA
FRACCIÓ ORGÀNICA

El mes de maig s’implantarà la recollida
selectiva de la fracció orgànica al nucli urbà
de Masquefa, servei que s’anirà estenent
gradualment a la resta del municipi.

En aquesta primera fase, l’Ajuntament distribuirà entre les
famílies de les 1.747 llars del nucli urbà els cubells de color
marró on, a casa, podran dipositar la fracció orgànica després
d’haver-la triat i separat de la resta de la brossa. Als carrers
s’hi instal·laran contenidors específics, també marrons, on es
llençarà la matèria orgànica una vegada separada a casa.
A més de les llars s’implantarà la recollida de la matèria orgànica
als comerços que en produeixen (bars, restaurants, peixateries,
fruiteries, forns ...) i a tots els centres educatius de la vila.
La recollida de la fracció orgànica es farà quatre dies a la setmana.
Una empresa especialitzada transportarà la fracció orgànica fins
a la planta de compostatge de Jorba. Allà, mitjançant un procés
natural, la matèria orgànica serà transformada en compost, un
adob orgànic que s’usa en agricultura i jardineria.

CAMPANYA INFORMATIVA. Per informar d’aquest nou
servei l’Ajuntament convoca els veïns i veïnes a tres xerrades,
durant les quals es lliuraran els cubells de la fracció orgànica.
Les xerrades informatives es faran al Recinte Rogelio Rojo
el dijous 10 d’abril, a les 19h, i el divendres 11 d’abril, a les
16.30h i a les 19h. També s’habilitarà un punt d’informació i
de lliurament de cubells a la Rogelio Rojo, que estarà obert el
dissabte 12 d’abril, el dijous 17 d’abril i el divendres 18 d’abril,
de les 11h a les 15h i de les 17h a les 20h. També obrirà el
dissabte 19 d’abril, de les 10h a les 15h i de les 16h a les 17h.
En el marc d’aquesta campanya, també es representarà l’obra
de teatre familiar Exemplums, el dissabte 12 d’abril, a les 11h, a
la Rogelio Rojo. Una vegada acabada la campanya, els veïns que
encara no tinguin cubells podran recollir-los a l’Ajuntament.

Separem les
restes del menjar
(matèria
orgànica)

EL CICLE
DE LA
MATÈRIA
ORGÀNICA

Les posem al
cubell marró
El buidem al
contenidor del
carrer de color
marró

Els cuinem
a casa

Produïm
aliments

Ho portem a
la planta de
compostatge

Conreem
la terra
Utilitzem el compost
per alimentar la terra

QUÈ ÉS LA MATÈRIA ORGÀNICA?
La matèria orgànica són les restes del menjar
i la petita poda de les plantes (per exemple de
les que tenim en testos al balcó o al jardí).
COM LA SEPAREM A CASA?
Per reciclar-la és necessari que a casa separem
la matèria orgànica de la resta de la brossa i
la dipositem en el cubell de color marró que
l’Ajuntament distribuirà a cada família.

Hi podem dipositar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restes de fruita i verdura
Restes de carn i peix
Ossos
Marro del cafè
Restes d’infusions
Serradures
Closques de fruita seca i d’ous
Restes de plantes i del jardí
Taps de suro
Paper de cuina brut
Llumins

A la planta en fan
compost orgànic

ON S’HA DE LLENÇAR AL CARRER?
En uns contenidors específics de color marró.
QUÈ SE’N FA?
La matèria orgànica es porta a la planta de
compostatge, on mitjançant un procés natural es
transformada en compost. Aquest adob natural
s'usa en jardineria, agricultura i restauració de
sòls. El compost evita l’ús d’adobs químics que
poden afectar negativament l’entorn.
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SEGONA EDICIÓ DE FIRA FUTUR I LA
SETMANA DE L’ESCOLA A LA FEINA
La iniciativa
mostra als joves
totes les sortides
formatives i
professionals
després de
l’institut
Del 31 de març al 5 d’abril tindrà lloc a
Masquefa la segona edició de la Setmana
de l’Escola a la Feina. En el marc d’aquesta
iniciativa també es farà, per segon any, la
Fira Futur. Organitzades per l’Ajuntament,
aquestes dues iniciatives
s’adrecen
especialment als joves d’entre 16 i 25
anys i tenen com a objectiu informar-los
de tots els recursos i serveis formatius i
professionals que existeixen en el territori.
Així, a Fira Futur s’hi pot trobar informació
sobre batxillerat, cicles formatius, l’oferta
universitària o el món laboral.
En aquesta segona edició instal·laran
estands a la fira una quinzena de centres
de formació diversa, mentre que uns
altres deu centres facilitaran informació
de la seva oferta formativa i professional
al Punt d’Informació de la Fira. Durant
tota la Setmana de l’Escola a la Feina es
faran xerrades per als alumnes i els seus
familiars sobre les propostes formatives
a les quals poden accedir després de
l’ESO, així com també tallers d’orientació
laboral. També hi ha previstes jornades de
portes obertes als centres educatius de la
vila i a Masquef@ula.

Nova guia
de recursos
educatius i
laborals

Durant la Setmana de l’Escola a la Feina també es lliurarà la segona Guia de recursos
educatius i laborals del territori, editada per l’Ajuntament amb la col·laboració de la SES
Masquefa. La publicació inclou els recursos formatius i laborals existents al municipi i al seu
àmbit d’influència per al curs 2008/09. La guia s’ha editat en format paper i en CD.
La primera edició de Fira Futur va congregar més de 300 visitants, entre estudiants, famílies
i professionals. A més de Masquefa, hi van participar altres municipis de la seva àrea
d’influència, com ara Piera, Igualada, Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Sant Sadurní d’Anoia.
Hi van prendre part una vintena de centres educatius i laborals, entre instituts, serveis
d’ocupació, universitats i acadèmies, entre d’altres.

NOTÍCIES
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Important pas
endavant per fer una
gran zona educativa i
esportiva al Turó
L’Ajuntament de Masquefa ha aprovat la modificació puntual
del Pla General que ha de permetre la construcció de nous
equipaments educatius i esportius a la zona del Turó. En aquest
espai s’hi construirà la tercera escola i l’institut –les obres
començaran aquest mateix curs‑ i també la piscina coberta
i el nou pavelló poliesportiu. A més d’aquests equipaments
s’hi farà també un gran parc i zona verda, ideal per passejar o
practicar esport en contacte amb la natura.
La construcció d’aquesta nova zona educativa i esportiva ha de
permetre donar resposta a les necessitats actuals i futures dels
masquefins i masquefines.

Dates de preinscripcions
als centres docents

1) INSTITUT
2) TERCERA ESCOLA
3) PISCINA COBERTA I POLIESPORTIU
4) GRAN PARC URBÀ

La Generalitat ja ha fet públiques les dates per a les preinscripcions
als diferents estudis.
. Llars d’Infants: el termini és del 5 al 16 de maig.
. Segon Cicle d'Educació Infantil i Ensenyament
Obligatori (primària i secundària): del 25 de març al 4 d’abril.
Podran formalitzar les preinscripcions els alumnes que comencin
P3, els que comencin 1r d’ESO i l’alumnat nouvingut de tots
els cursos. Les preinscripcions s’han de fer als corresponents
centres escolars.
. Ensenyaments Postobligatoris (Batxillerat, Cicles
Formatius de Grau Mitjà i Cicles Artístics): del 13 al 23 de maig.
. Cicles Formatius de Grau Superior: del 26 de maig al
6 de juny.
Per a més informació, podeu adreçar-vos a l’Àrea de Serveis
Personals (C/ Crehueta, 33), trucar al 93 772 68 93 o escriure a
educacio@masquefa.net

24.000 euros del Pacte
Territorial per a l’Ocupació

Nou curs d’ofimàtica per a
dones en situació d'atur

L’Ajuntament rebrà aquest 2008 uns 24.000 euros del Pacte
Territorial per a l’Ocupació de l’Anoia. La partida es destinarà al
Servei d’Ocupació Municipal i al programa Dona’t una oportunitat,
que preveu actuacions per fomentar l’accés de les dones al
mercat laboral. El Pacte Territorial per a l’Ocupació de l’Anoia
l’integren 42 agents, entre ajuntaments, el Consell Comarcal i
entitats econòmiques i socials. Els signants es comprometen a
cooperar i a dur a terme de manera coordinada polítiques per al
desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball.

Fins al 4 d’abril es poden fer les inscripcions per participar
en un nou curs d’ofimàtica per a dones en situació d’atur.
Organitzat pel Servei d’Ocupació de l’Ajuntament, en el marc
del programa Dona’t una oportunitat, el curs permetrà a les
participants familiaritzar-se amb els programes Word i Excel,
una formació cada vegada més demanada per les empreses.
El curs, que s’impartirà a Masquef@ula, es farà del 7 d’abril al
18 de juny. A més de les sessions teòriques, les alumnes que
ho desitgin podran fer pràctiques en empreses.
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L’Ajuntament edita una biografia del Mestre Mata
La Sala Polivalent de la Rogelio Rojo acollirà, el diumenge 20 d’abril,
a les 6 de la tarda, la presentació del llibre Josep Mata i Balart,
músic i ceramista, obra del masquefí Jordi Tomàs i Elías. Editada per
l’Ajuntament,aquesta biografia vol ser un reconeixement a la tasca de
Josep Mata, conegut popularment com el Mestre Mata i destacada
figura de l’activitat cultural de Masquefa. La publicació explica la
formació i activitat musical del Mestre Mata per tota la comarca
de l’Anoia i arreu de Catalunya com a

La presentació del llibre, obra de
Jordi Tomàs i Elías, serà un dels
actes organitzats per Sant Jordi
instrumentista de piano i director d’orquestres i corals,
entre aquestes la Coral l'Alzinar. L’edició del llibre, del qual
es faran 1.500 exemplars, compta també amb el suport de
l’Ajuntament de Piera (localitat natal de Mata) i de Caixa de
Sabadell.
La presentació del llibre anirà a càrrec de Jaume Nonell,
escriptor, estudiós i promotor de la música de cobla, i
s’acompanyarà d’una actuació de la Coral l’Alzinar, amb
direcció del mateix Josep Mata, qui també tocarà el piano.
A més hi intervindran el clarinetista Albert Tomàs i el
pianista Àlvar Jaime.
Aquest és un dels actes que ha organitzat l’Ajuntament
amb motiu de la celebració de Sant Jordi. A més, per al
dijous 24 d’abril, a 2/4 de 6 de la tarda, s’ha preparat un
contacontes (La Llar de la lluna) i el taller La llegenda de
Sant Jordi, que es faran a la Biblioteca i aniran a càrrec
d’Anna García.
Com és tradicional, la Diada de Sant Jordi (23 d’abril)
Masquefa tornarà a omplir-se de parades de llibres i roses.

Fem Cultura:
nous cursos de sardanes, pintura sobre roba i oratòria
L’Ajuntament organitza tres nous cursos en el marc del programa
estable d’activitats i serveis culturals Fem Cultura: un de pintura
sobre roba, un altre de sardanes i un tercer per aprendre a
parlar en públic. Les inscripcions s’han de fer a l’Àrea de Serveis
Personals (a la Torre dels Lleons, C/Crehueta, 33).
El curs de sardanes començarà el 21 d’abril i tindrà una durada
de 8 hores. Consta de dos nivells (iniciació i perfeccionament) i
té un preu de 20 euros. Les sessions aniran a càrrec de la Secció

Sardanista El Progrés de Martorell i es faran els dilluns, de 9 a
10 del vespre, a la Sala Polivalent. El taller de pintura sobre roba
començarà el 21 d’abril i té un preu de 22 euros al mes. Es farà
cada dilluns, de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala Petita.
El curs per aprendre a parlar en públic començarà el dia 4 de
juny i constarà de 12 hores en total. El preu del taller és de 25
euros. Les classes es faran els dimecres i divendres de juny a la
Biblioteca, de 2/4 de 9 del vespre a les 10 de la nit.

Masquefa celebra la Setmana Santa
La tradicional processó de la Cofradía del Cristo Crucificado y Nuestra Señora de los Dolores va encetar Divendres Sant els
actes de la Setmana Santa a Masquefa. Diumenge la Coral l’Alzinar va fer una cantada de caramelles pels carrers de la vila. I el
Dilluns de Pasqua va tenir lloc el tradicional Aplec al Cementiri Vell amb un dinar popular i sardanes.
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Set dies dedicats a la igualtat dona-home

Masquefa va viure el març tota una setmana dedicada a la igualtat
de gènere amb el programa 7 dies per a la igualtat dona-home,
organitzat per l’Ajuntament amb motiu del Dia Internacional
de la Dona. La iniciativa tenia com a objectiu sensibilitzar els
vilatans i vilatanes sobre la necessitat de fomentar i garantir la
igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes en tots els
àmbits de la vida.
Un dels actes més destacats va ser la conferència de la
catedràtica d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona
Maria dels Àngels Pérez i Samper. Amb el títol Dones que
foren reines: vida privada i imatge pública, la xerrada d’aquesta
prestigiosa docent i reconeguda autora de llibres i articles va
despertar un gran interès. A més, 130 dones van participar en

el sopar popular i la festa dels anys 70 a la Rogelio Rojo, i 150
persones van omplir la Sala Polivalent per veure la comèdia
teatral Ai Homes.
7 dies per a la igualtat dona-home va iniciar-se amb la inauguració
de l’exposició Treballadores, un recull de fotografies històriques
i actuals de masquefines treballant i de dones que treballen a
Masquefa. Durant tota la setmana els masquefins i masquefines
van poder participar en dos tallers, un sobre la igualtat
d’oportunitats i un altre sobre noves maneres de ser home,
i també assistir a un cinefòrum amb la pel·lícula Mataharis. A
més es va fer un curs d’imatge personal, una exposició dels
treballs de les alumnes del curs d’ofimàtica i la pintada d’un
mural a càrrec dels nens i nenes del Centre d’Esplai Giravolt.

CAN QUISERÓ

una urbanització molt activa
Els darrers anys Can Quiseró ha crescut molt. Hi ha arribat molta gent nova, sobretot
parelles joves amb fills. Això ha animat l’Associació de Propietaris a donar un nou
impuls a la urbanització amb l’organització de diverses activitats festives, culturals i
esportives. La junta “hi dedica moltes hores”, confessa el vicepresident de l’Associació,
Luís Juncal, “però val la pena quan veus que la gent s’ho passa bé, sobretot els infants,
que són el futur”. Els nens s’ho passen pipa disfressant-se per Carnestoltes, amb la
festa de Halloween, fent cagar el Tió per Sant Esteve o fent, amb l’ajut dels pares i
mares, les figuretes de fang del pessebre. Per la Festa Major de Can Quiseró tampoc
no els falten tota mena de jocs infantils o les divertides competicions de bicicletes.
La de Can Quiseró és una de les festes majors més grans i compta amb el suport de
l’Ajuntament. L’any passat hi van participar 600 persones, que van gaudir d’actes per a
totes les edats. Aquest any l’Associació de Propietaris prepara, conjuntament amb El
Maset, Can Valls i Can Parellada, i amb la col·laboració del Consistori, una gran novetat:
un trofeu de futbol sala amb equips de joves de totes quatre urbanitzacions.
L’Associació de Propietaris també ha organitzat per primera vegada un taller de
manualitats per a la gent gran, que es fa cada dijous. Les classes van a càrrec de la
professora Rosa Arrigue i es fan al local social. Precisament el local social compleix ara
deu anys. L’associació, amb el president Sebastian Paniagua al capdavant, agraeix l’esforç
de les persones que van fer possible les obres i també de tots els veïns que durant
aquest temps han pagat la quota per fer realitat el local.També recorda que està oberta
a totes les propostes dels veïns.

'Masquefa Batega' us anirà explicant les activitats
que organitzen les urbanitzacions
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NOTÍCIES

L’Ajuntament regalarà estalviadors
d’aigua per a les aixetes i la dutxa
L’Ajuntament distribuirà gratuïtament entre els veïns i veïnes empadronats a Masquefa
estalviadors d’aigua, concretament un kit amb dos economitzadors d’aigua per a
aixetes i un economitzador per a la dutxa. Aquesta és una de les mesures que ha
emprès el Consistori per fomentar l’estalvi d’aigua davant la situació de sequera que
pateix Catalunya. El kit es podrà passar a recollir a l’Ajuntament a partir de la segona
quinzena d’abril. L’actuació compta amb la col·laboració de l’Agència Catalana de
l’Aigua.
Els estalviadors permeten reduir el cabal d’aigua que surt per l’aixeta sense que això
afecti el confort. En obrir una aixeta surten entre 9 i 12 litres cada minut. Amb els
economitzadors el cabal es redueix a 6 litres.
Per estalviar aigua es recomanen mesures com ara no obrir l’aixeta més temps de
l’estrictament necessari, tancar l’aixeta per rentar-se les dents o afaitar-se, optar per
una dutxa curta o omplir les rentadores i rentaplats al màxim de capacitat. També es
recomana no fer ús de la cisterna com si fos una paperera, reutilitzar l’aigua d’esbandir
els plats per regar les plantes, arreglar les avaries d’aixetes i canonades i omplir els
jardins de plantes autòctones adaptades al nostre clima. D’altres mesures són instal·lar
sistemes de reg de màxima eficiència i instal·lar, sempre que sigui possible, un sistema
de recollida d’aigües pluvials per reutilitzar-les en el reg de jardins i plantes

Es prohibeix usar
aigua potable en:
•
•
•
•
•
•

Reg de jardins, horts i zones
verdes i esportives, públiques
i privades
Reg o baldeig de vials, carrers,
sendes i voreres, de caràcter
públic i privat
Ompliment de piscines d’ús
públic o privat
Fonts per al consum humà
que no disposin d’elements
automàtics de tancament.
Rentat amb mànega de tota
classe de vehicles
Instal·lacions de refrigeració
i condicionament que no
tinguin en funcionament un
sistema de recuperació de
circuit tancat

Més poder de decisió en els serveis sanitaris
Denúncia a
Correus pel
nefast servei
a Masquefa
L’Ajuntament està treballant amb els
serveis jurídics per presentar una
denúncia contra Correus pel nefast
servei que la companyia presta a
Masquefa. El Consistori ja havia
expressat anteriorment a Correus
en reiterades ocasions el seu
malestar per les greus deficiències
en el servei i havia exigit una solució
a aquesta problemàtica, que origina
nombroses queixes vilatanes. Tant al
nucli urbà com a les urbanitzacions
les cartes arriben amb molts dies
de retard, fet que provoca greus
inconvenients als veïns.

A final d’abril es constituirà el Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix
Llobregat Nord, del qual formarà part l’Ajuntament de Masquefa. Així ho va anunciar
la consellera Marina Geli en una reunió amb representants dels 13 ajuntaments que
integraran aquest nou ens. L’objectiu dels consorcis del Govern Territorial de Salut
és dotar els municipis de més autonomia en l’organització i la prestació de serveis
sanitaris en el seu territori. Els municipis que integraran el Consorci participaran
en la planificació i avaluació dels serveis assistencials de salut pública en el territori,
determinaran les prioritats de les actuacions i participaran en l’assignació de recursos
en el municipi. Geli també va explicar que la Generalitat ja treballa en el projecte per
remodelar l’Hospital de Martorell i ampliar-lo amb més llits i nous quiròfans.

ACTUALITAT
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AIXÍ SERÀ EL NOU CAMP DE FUTBOL

•

Construcció d’un nou camp de futbol amb
gespa artificial  i amb una nova orientació
nord-sud

•

Conversió de l’actual camp de futbol en
dos camps de futbol 7 de terra per als
entrenaments

•

Construcció d’un nou edifici de vestidors de
quasi 1.200 m2 amb els següents serveis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 vestidors de grup de 55 m2 cadascun
8 vestidors de grup de 40 m2 cadascun
3 vestidors per a àrbitres i tècnics de 12 m2 cadascun
2 serveis per al públic
1 infermeria de 10 m2
1 vestíbul recepció de 25 m2
1 magatzem de material de 30 m2
1 magatzem per a la neteja de 6 m2
Zona d’instal·lacions elèctriques

UN PROJECTE DE
2 MILIONS D’EUROS
La construcció de la zona esportiva del nou camp de
futbol comportarà una inversió d’aproximadament 2
milions d’euros. El projecte compta amb subvencions
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Barcelona. L’Ajuntament ja ha reservat 950.000 euros
del pressupost municipal per dur a terme aquest mateix
any 2008 la primera fase del projecte. A més, ja s’ha
realitzat l’estudi previ, així com també els moviments
de terres per crear la plataforma on es construirà el
nou camp. Una vegada la Generalitat aprovi l’estudi
previ, l’Ajuntament redactarà el projecte definitiu, que
estarà enllestit en el termini de dos mesos.
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COSINS I RIVALS AL CAMP
El FC Masquefa de Juanito Llamas Pérez va guanyar amb claredat
l’AE Piera del seu cosí Javier Pérez Gamero en un derbi molt treballat
AE PIERA
JAVIER PÉREZ GAMERO

1) El derbi va estar a l’altura
de les circumstàncies?

1)- Penso que no, perquè tots dos equips
tenim grans jugadors per poder haver
ofert un partit molt més vistós i de més
qualitat. Però quan un equip està més
pendent d’enganyar l’àrbitre que no pas
de jugar a futbol, això sol passar.
2)- En realitat som quatre jugadors de
camp i els dos entrenadors. La sensació
que té el jugador quan juga contra el seu
poble és un plus de motivació que no tens
en altres partits. Però no deixa de ser un
partit més i tres punts més.
3)- Amb la plantilla que tenim tots dos
equips la Segona Regional és una categoria
bastant assequible. Però crec que el Piera,
per història i jugadors, podria ser equip
de Primera Regional. L’any passat ens en
vam quedar a les portes i vam perdre la
promoció d’ascens.

2) Com valores que sis
components de l’AE Piera
siguin de Masquefa?
3) La Segona Regional és
digne per dues poblacions
com Masquefa i Piera?
4) Què et va semblar
l’ambient viscut al derbi?
5) Com veus al teu equip
d’aquí a final de temporada?
6) Un desig esportiu?

1)- Potser va ser un partit amb un joc
poc vistós i molt treballat, però l’empenta
dels dos equips per aconseguir la victòria
el va fer molt emocionant. El fet de veure
tant espectadors motiva molt.
2)- Va ser una sensació especial enfrontarme a amics i al meu cosí. És una llàstima
que, competint a un mateix nivell, juguin
al Piera, però ho respecto.
3)- El Piera sempre ha estat un club
amb més pressupost que el nostre, i
crec que ells no passen pel seu millor
moment. Nosaltres estem treballant bé
per complir l’objectiu.
4)- Va ser un partit amb rivalitat, amb
més al·licient perquè quatre jugadors i
els entrenadors de l’AE Piera eren del
poble i perquè, a més, la classificació
estava pràcticament igualada. M’hauria
agradat que els masquefins fossin del
nostre equip.

4)- És un al·licient jugar al teu poble amb
una altra samarreta i una sort poder lluir
el braçalet de capità. Personalment no tinc
cap mal record del meu passat masquefí,
i ni molt menys, ànims de revenja a cap
membre de l’entitat masquefina.

5)- De moment les expectatives del
principi s’estan complint. El nostre
objectiu és consolidar-nos en la categoria,
i més endavant mirar més amunt.

5)- Estem fent bons resultats, sobretot
davant equips de la part alta de la
classificació. Crec que podem quedar
entre els cinc primers.

6)- El més important seria recuperar el
futbol base, que no ens haurien d’haver
tret mai, i potenciar-lo per tenir un
primer equip nodrit de bons jugadors
del poble. La gent s’engrescaria i podríem
veure una bona entrada cada diumenge.

6)- Recuperar la categoria de Primera
Regional que vam perdre fa uns anys.

FC MASQUEFA
FC MASQUEFA: Luis, Mohamed, David,
Luna, Ramon, Pichi (1), Juanito, Xavier Mas (2),
Jurado, Ferran, Rachid. També: David, Alejandro,
Joan, Ivan, i Fco. Javier.
AE PIERA: David, Javi, Pedro, Uri, David
Rodríguez, Dídac, Madaleno, Angel Pérez, Cáliz
(1), Linares, Sola. També: Pascual, Labrada,
Manuel Linares, Carlos, Galera, Ricardo

FC MASQUEFA
JUANITO LLAMAS PÉREZ

3 – AE PIERA 1

El derbi entre el FC Masquefa i l’AE Piera va acabar amb victòria dels masquefins per 3 a 1. El
partit va començar amb molt respecte entre tots dos equips, fet que va provocar que el joc no
fos gaire vistós. El Masquefa es va avançar amb un potent xut des de la frontal de l’àrea del veterà
Pichi. El Piera feia pressió, però amb poc encert de cara a porteria. En canvi, l’equip local es va
tornar a avançar en una gran errada de la defensa pierenca que Xavi Mas no va perdonar. Amb el
2 a 0 es va arribar al descans. A la represa el Piera va sortir a totes, però la veterania i la pressió
dels locals van fer que el Piera no donés més de tres passades seguides. Tot i així, el conjunt
visitant va reduir distàncies gràcies al seu davanter Calix. Però va tornar a ser el Masquefa el que
va tornar a perforar la porteria de David, amb un gran gol del davanter Xavi Mas.
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Tres masquefins brillen
a l’Europeu de Futsal

NOTÍCIES

Gas a Fons estrena
el nou circuit
Es reforestaran els talussos del circuit
amb la plantada de 400 arbres

Els jugadors del Futbol Sala Synaudy Espardenya Jordi Torra, Rafa
García i Juanjo Pomares han disputat amb la selecció catalana
el Campionat d’Europa de Seleccions Nacionals de Futsal, a
Bèlgica. Abans de marxar a terres belgues, la selecció catalana
va fer un entrenament a Masquefa. La convocatòria de Torra,
García i Pomares, els tres primers jugadors internacionals
del club de Masquefa en competicions oficials, representa un
important reconeixement a la trajectòria del Futbol Sala Synaudy
Espardenya. Els masquefins han fet un extraordinari paper al
campionat europeu i han estat clau en la selecció.

Pallisa a l’etern rival

El pavelló del Club Patí Masquefa es va vestir de gala per rebre
l’etern rival, el HC Piera. No hi cabia ni una agulla. El partit va
començar amb molt respecte entre els dos equips, però el Piera
es va trobar amb dues jugades afortunades que van acabar en gol.
El Club Patí Masquefa va reaccionar i amb dos magnífics atacs
va fer la igualada (2 a 2). Amb l’empat hi va haver de tot: faltes
directes, penals i jugades espectaculars, però els protagonistes van
ser els porters. Isaac ho va aturar tot. El porter del Piera no sabia
què fer per perdre temps davant del domini masquefí. Durant el
descans la festa va continuar amb el magistral ball de les noies del
Gim Jazz. A la segona part el Masquefa va trigar molt poc a posar
les coses al seu lloc, amb un recital de joc i gols que va provocar
els nervis i la impotència del rival. L’equip masquefí, del primer al
darrer home, va estar perfecte i va escombrar el Piera de la pista.
El resultat ho diu tot: Masquefa, 9 – Piera, 4.

Gas a Fons inicia aquest 30 de març una nova temporada amb la
disputa de la dotzena Cursa Social de 3 Hores de Resistència, la
qual suposarà també el bateig del nou circuit d’autocròs després
de les importants millores que hi ha dut a terme l’Ajuntament.
Amb aquesta cursa, puntuable per a l’Open Intercomarcal de
Resistències, l’entitat masquefina comença a donar gas a la seva
sisena temporada i ho fa amb més il·lusió que mai. L’actuació
de millora del circuit ha consistit a remodelar la pista, fet
que permetrà que Masquefa pugui acollir aquest any 2008 el
Campionat de Catalunya d’Autocròs. Les obres es completaran
amb la reforestació dels talussos, on es plantaran 400 arbres.
Millor club organitzador d’Eslàlom
Gas a Fons ha tornat a ser reconegut com el Millor Club
Organitzador d’Eslàlom, un guardó que obté per segona
temporada. Representants de l’entitat van ser el 16 de febrer
al CAR de Sant Cugat per rebre el reconeixement durant l’acte
de lliurament dels premis als millors pilots i clubs de Catalunya
organitzat per la Federació Catalana d’Automobilisme.

NOTÍCIES
Nou conveni per a la recollida
d’animals perduts o abandonats
L’Ajuntament ha signat un conveni amb Font Galí perquè aquesta
empresa continuï fent-se càrrec de la recollida de gossos i gats
perduts o abandonats a la via pública. Amb aquest servei es
pretén evitar, per exemple, que aquests animals siguin atropellats
o puguin provocar accidents de trànsit. Els animals capturats es
duen a la residència canina i si no s’aconsegueix identificar el
propietari es donen en adopció.

Ràdio Masquefa (100.5 FM) ja
es pot escoltar a tot el municipi
Ràdio Masquefa (100.5 FM) ja es pot escoltar a tot el municipi
després de les millores tècniques que ha fet l’Ajuntament. En les
setmanes vinents la ràdio podrà escoltar-se també per mitjà de la
seva pàgina web. Ràdio Masquefa ha iniciat una nova etapa, sota la
coordinació de Darío Muhi, en què s’ha potenciat la programació
local i s’han estrenat nous espais. Podeu consultar la graella a la
pàgina web de la ràdio (http://www.amasquefa.com/radio).

Públic masquefí al concurs de
Televisió de Catalunya ‘Bocamoll’
Un grup de 31 masquefins i masquefines va ser a TV3 per assistir
de públic al programa Bocamoll. La delegació masquefina va
poder comprovar en viu i en directe com s’enregistra aquest
popular concurs de la televisió catalana. Concretament es van
gravar dos programes, els quals s’emetran entre final de març
i principi d’abril. Aquest espai s’emet diàriament a 2/4 de 9 del
vespre i té una durada de trenta minuts.

La Cursa d’Orientació del CEA
combina esport i natura
El Club Excursionista Anoia va organitzar una cursa d’orientació
que va obtenir una molt bona resposta entre els vilatans i
vilatanes. Les curses d’orientació transcorren per la muntanya
sense cap itinerari prefixat i amb l’obligació que els participants
passin per uns controls assenyalats. L’objectiu de la iniciativa era
fomentar la pràctica d’aquesta modalitat esportiva i a la vegada
fer que els participants gaudissin d’una estona entretinguda.

Masquefa diu ‘no’ al terrorisme
Masquefa va fer cinc minuts de silenci davant de l’ajuntament per
condemnar l’atemptat d’ETA que el 7 de març passat va acabar
amb la vida de l’exregidor socialista a Mondragón Isaías Carrasco.
Després de la concentració davant del consistori, l’Ajuntament
va fer un ple extraordinari en què es va llegir un manifest de
rebuig al terrorisme i de suport a la família de l’exregidor
socialista. El text expressava “la més absoluta condemna, repulsa
i indignació” davant aquest acte terrorista.
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Abril 08

l’agenda

diumenge

20
diumenge

27

20

diumenge

dissabte

19

dijous

24

Si hi vas caminant, sortida
de l’Alzinar, a les 4 de la
matinada
Si vols anar-hi amb autocar,
a les 7 del matí, a
l’Ajuntament
Inscripcions a l’Alzinar

MONTSERRAT
A PEU

Sardanes amb la
Cobla Rambles
i xocolatada
A la plaça de l’Estació
Organitza: l’Alzinar

SANT JORDI

Visita al Museu del vi/
Museu de la vida rural/
Coves de la Prehistòria
(Espluga de Francolí)
Inscripcions: del 25 de març
al 3 d’abril a
l’Ajuntament (36 euros)

SORTIDA
CULTURAL

Biblioteca Municipal,
17.30h
Contacontes La llar de la
lluna i taller La llegenda de
Sant Jordi

CONTACONTES

12

dissabte

Inici del curs: 21 d’abril
Curs a càrrec de la Secció
Sardanista “El Progrés”
de Martorell

SARDANES

Inici del taller: 21 d’abril
Dilluns de 16.30 a 18.30 h
a la Sala Petita
Inscripcions a la Torre
dels Lleons

PINTAR
SOBRE ROBA

cursos

Del 31 de març al 5 d’abril
(consulteu pàgina 5)

SETMANA DE
L’ESCOLA A
LA FEINA

Cursos i tallers abril
Curs Ms. Acces (matí)
Curs Ms. Excel (tarda)
Dia 2: Power Point I
Dia 9: Power Point II
Dia 16: Declaració
d’Hisenda
Dia 23: gmail
Xerrada mensual:
Parlar amb el telèfon mòbil
De 10.30 a 13h

CENTRE
TECNOLÒGIC
Masquef@ula

Organitza: l’Alzinar
Informació: 93 772 68 61

Inscrits a la Federació.
Dimarts i dijous.

TAEKWONDO

Tots els divendres

DIBUIX
MANGA

Dansa i expressió corporal.

DANSA JAZZ

Gimnàstica de
manteniment.
Dimarts i Dijous

BODY FORM I
B. F. SUAU

Dilluns i dimecres

ANGLÈS

Inici del curs: 4 de juny
Dimecres i divendres de
juny, a la Biblioteca, de
20.30 a 22.00 h
Inscripcions a la Torre
dels Lleons

PARLAR EN
PÚBLIC

Dilluns de 21.00 a 22.00 h
a la Sala Polivalent
2 nivells: iniciació i
perfeccionament
Inscripcions a la Torre
dels Lleons

Per a la seva publicació, les entitats i associacions ens poden fer arribar, abans del dia 15 de cada mes, la informació de les activitats que
organitzen al correu electrònic amillfi@diba.cat. Aquesta informació s’ha tancat el 15 de març i podria haver-se modificat.

Acte de presentació del
llibre Josep Mata i Balart,
músic i ceramista
Sala Polivalent, 18h

PRESENTACIÓ
LITERÀRIA

3ª sessió
26 d’abril, a les 17h, a la
Biblioteca
¡Todos al suelo!
Xerrada debat entorn del
cop d’Estat del 23 F
Es projectarà un
documental de 30 minuts

2ª sessió
19 d’abril, a les 17h, a la
Biblioteca
Llibertat, amnistia i Estatut
d’Autonomia.
Es projectarà un
documental de 30 minuts

dissabtes 1a sessió
5 d’abril a les 17h,
a la Biblioteca
Cine-fòrum
El disputado voto
del señor Cayo (1986)
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CAFÈS AMB
HISTÒRIA

cultura i festes

esports
CLUB PETANCA MASQUEFA
Dissabtes a les 17.30h
Campionat obert
CLUB HOQUEI STICK MASQUEFA
05/abril – 11h Aleví D
CH STICK MASQUEFA – CT BARCINO

CLUB PATÍ MASQUEFA
06/abril – 09h Grup E Prebenjamí A
CP MASQUEFA – HP TONA
06/abril – 10h Grup E Benjamí
CP MASQUEFA – HP TONA
06/abril – 12h Grup D Infantil
CP MASQUEFA – HC CASTELLAR B
06/abril – 13.00h
Grup A Aleví (Fe)
C.P. MASQUEFA – REUS ESPORTIU “A”
06/abril – 15.30h Grup G Prebenjami B
CP MASQUEFA – HC PIERA B
06/abril – 16.30h Grup C Juvenil
CP MASQUEFA – HC ALPICAT OLOT B
11/abril – 21.45h Grup B Senior
CP MASQUEFA – HC MONTBUI
25/abril – 21.45h Grup B Senior
CP MASQUEFA – HC PALAU DE PLEGAMANS
EEM BÀSQUET MASQUEFA
12/abril – 16h
Grup 1 Cadet Masculí
Fase Regular Nivell C-2
EEM MASQUEFA –
ANGLATEX NAVARCLES B

12/abril – 19h
Grup 3 Junior Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – CB MONTPEDROS B

12/abril – 17.30h
Grup 2 Sots 21 Masculí Nivell A-2
EEM MASQUEFA – CB IGUALADA

19/abril – 10.15h Grup 32 Aleví
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – RIUDEBITLLES
CD A

13/ abril - 12h Grup 30 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
VILANOVA CAMÍ CF A

13/ abril – 10h Grup 7 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
CAPELLADES CF A

19/abril – 12h Grup 31 Benjamí 7 A
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – FATIMA FC A

19/abril – 12h Grup 15 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
SAN MAURO UD A

25/abril – 19h
Grup 3 Junior Masculí Nivell C
EEM MASQUEFA – AE MVP CERVELLO
FUTBOL
05/abril – 10.15h Grup 32 Aleví
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
HRISTO STOITCHKOV CF B

20/ abril – 10h Grup 2 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – RUBI UE B

19/abril – 13h Grup 17 Prebenjamí B
ESCOLA F.BASE MASQUEFA B – CAN VIDALET
CF A

05/abril – 12h Grup 31 Benjamí 7 A
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – VILANOVA
GELTRU CF C

20/ abril – 12h Grup 12 Segona Categoria Territorial
MASQUEFA FC A – ODENA CD A

05/abril – 12h Grup 15 Prebenjamí F-7
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – CALAF UD A

05/abril – 13h Grup 17 Prebenjamí B
ESCOLA F.BASE MASQUEFA B – ODENA CD A

26/abril – 10.15h Grup 27 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – ANOIA CE A

27/ abril - 12h Grup 30 Juvenil Segona Divisió
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – ANOIA CE A

27/ abril – 10h Grup 7 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
CASTELLDEFELS UE B

26/abril – 18.30h
Grup 11 Tercera Categoria Territorial
ESCOLA F.BASE MASQUEFA “A” –
MONJOS, A.D. “A”

26/abril – 12h Grup 30 Benjamí 7 B
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – FUNDACIÓ AT.
VILAFRANCA A

06/ abril – 10h Grup 2 Segona Femení
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – ESCOLA DE
FUTBOL MONTCADA A
06/ abril – 10h Grup 7 Cadet
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – ESCOLA F
. GAVA CB B
06/ abril – 12h Grup 12 Segona Categoria Territorial
MASQUEFA FC A – SANT CUGAT
SESGARRIGUES CF A
12/abril – 10.15h Grup 27 Infantil
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – ODENA CD A
12/abril – 12h Grup 30 Benjamí 7 B
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A – SITGES UE A
12/abril – 18.30h Grup 11 Tercera
Categoria Territorial
ESCOLA F.BASE MASQUEFA A –
CASTELLBISBAL UE A

CLUB EXCURSIONISTA ANOIA

Cicle “Caminant per Montserrat”
Refugi Vicenç Barber i Roca Foradada
pel Pas del Príncep
6 d’abril, a les 7h al local del CEA

El Delta de l’Ebre en bicicleta
Sortida de cap de setmana (19 i 20 d’abril)

CLUB CICLISTA MASQUEFA

04/abril – 08.30h – 75 Km
(Martorell, Sant Andreu, Pallejà,
Corbera,Creu Aragall, Gelida,
Sant Sadurní, El Bedorc, Piera i Masquefa)

13/abril – 08.30h – 75 Km
(Piera,Vallbona, Igualada, Montbui, Miralles, Coll de
la Portella, Carme, Capellades, Piera, Sant Sadurní,
Gelida, Creu Aragall, Corbera i Masquefa)

20/abril – 08.30h – 75 Km
(Sant Sadurní,Vilafranca, La Bleda, Hostalets, Sant
Martí de Sarroca, Guardiola de Font Rubí, El Pla,
Torrelavit, Sant Sadurní i Masquefa)

27/abril – 08.30h – 75 Km
(Martorell , Les Carpes, Olesa, La Bauma, Monistrol,
Olesa, Les Carpes, Martorell i Masquefa)

CLUB DE TIR ESPORTIU

06/abril – 9.30h
Recorregut de tir (stock)

13/abril – 9.30h
Carrabina pneumàtica

20/abril – 10h
Inter – Clubs – Martorell
Pistola 9mm

27/abril – 9’30h
Tirades Fira Martorell
Carrabina lleugera estès

27/abril – 11h
Tirada Fires Martorell
Tir al Plat

MASQUEFA

batega
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LES OPINIONS
DELS
GRUPS
MUNICIPALS

AL SERVEI DE LES PERSONES
Fa deu mesos que els masquefins i
masquefines van confiar-nos a Convergència
i Unió la responsabilitat de governar. Sabem
que en aquest temps hem tingut encerts i errors. Però, en tot
cas, creiem sincerament, i per això ho diem amb veu alta encara
que amb tota modèstia, que hem estat fidels als dos grans
compromisos amb què vam presentar-nos davant de tots els
veïns i veïnes: hem treballat sense pausa, i ho hem fet al servei
dels vilatans i vilatanes.
Tota la nostra acció de govern té i tindrà una única raó de ser:
donar resposta a les necessitats de les persones. Darrere de
cada projecte que redactem, cada nova pedra que posem, cada
equipament que estrenem, hi ha sempre una mateixa voluntat:
millorar el benestar dels masquefins i les masquefines. En
aquests primers deu mesos hi ha nombrosos exemples que així
ho certifiquen. Hem accelerat el projecte de la tercera escola
ELECCIONS GENERALS 2008
El grup municipal socialista vol aprofitar aquest
espai per fer una valoració de les darreres
eleccions i, al mateix temps, agrair a tots els/les
votants de Masquefa la confiança dipositada en el PSC durant la
jornada electoral del 9 de març. Creiem que aquesta vegada hi
ha motius per felicitar-nos tots plegats per la gran participació
a Masquefa i a tot Catalunya en aquests comicis ja que, tot i
no haver arribat al 75,96% de l’any 2004, es va aconseguir un
70,09% molt digne i molt allunyat de la participació que hi ha
hagut en altres eleccions.
Els masquefins i masquefines van parlar amb veu molt alta, i van
deixar clar a qui donaven la seva confiança: un 47,14% d’aquests
vots van ser pel PSC, el 20,25% per CIU i el 18,50% pel PP.
Amb aquest marge de diferència ens sentim molt orgullosos
d’haver sumat aquests vots als de la resta de Catalunya per
aconseguir els 25 diputats del PSC que representaran Catalunya
al Parlament espanyol. Amb l’augment de vots i d’ascons assolits

i l’institut, hem fet un nou col·legi a La Beguda i hem posat en
marxa un servei municipal de reforç escolar per garantir una
educació de qualitat als nostres infants i joves. Estem fent un
nou centre tecnològic perquè tothom tingui accés a les noves
tecnologies. Hem impulsat cursos de formació ocupacional
per ajudar les persones en atur a trobar feina. Hem vetllat pel
benestar social amb l’ampliació del servei de l’educadora i de
l’Equip d’Atenció a la Dona. Hem ampliat l’oferta cultural amb
un nou programa estable d’activitats per a totes les edats. Hem
contribuït a fer una mica més fàcil i agradable el dia a dia amb la
pacificació del trànsit, l’arranjament de carrers o la creació de
nous parcs i zones verdes. I hem posat fil a l’agulla al projecte
del nou camp de futbol, el nou poliesportiu i la nova piscina
perquè ningú no hagi de marxar de Masquefa per poder fer
esport. Sabem que encara hi ha molta feina per fer. I per això
ens reafirmem en els nostres compromisos.
Grup municipal de Convergència i Unió
pel PSC la veu de Catalunya sonarà més forta i la nostra força
també ho serà.
Ara s’obre una nova etapa on, amb el retrocés del PP, esperem
que la legislatura permeti veure els resultats del desplegament
de l’Estatut pactat amb el govern d’Entesa de la Generalitat de
Catalunya. I que els pactes puntuals que hagi de fer el president
José Luis Rodriguez Zapatero per aconseguir la majoria no
s’utilitzin de manera partidista, sinó en benefici de tots els
catalans.
Aquesta és la garantia que ens dona tenir 25 diputats, uns
diputats que vetllaran per les necessitats de Catalunya i
treballaran d’acord a les demandes de la Generalitat, no només
per les demandes de partit.
A pesar de les campanyes electorals dels altres partits, els
masquefins i masquefines han triat l’opció que els oferia més
confiança, només ens cal demostrar que en som mereixedors i
estem segurs de poder fer-ho.
Grup Municipal Socialista

MASQUEFA
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Todo aquel que tiene poder para realizar todo
tipo de actuación, se le viene una “buena”
encima, porque durante mucho tiempo no se
han mirado nada de los transportes energéticos:
gas, electricidad i aguas.
Todos estos servicios necesitan una revisión
anual y controlar lo que aumenta el consumo y
poner las tuberías del transporte al día, cosa que
ha sido abandonada.
Sin embargo, el ciudadano de a pie tiene en
Catalunya más revisiones y “deberes” que en
el resto de España, en todos los sentidos. Así
nosotros pagamos en Catalunya para que nos
pongan los servicios en “vajilla de plata” y nos
los sirven con un botijo, roto y sin asa.
Encima los “iluminados” políticos que tenemos,
le pasan la pelota al resto de España. Así pues …
qué tiene que ver que el burro esté capado para
que coma trigo…”.

Grup Municipal del Partit Popular

El grup d’ERC no utilitzarà aquest mitjà de
comunicació fins que tingui l’oportunitat de ferlo servir cada cop que s’edita la revista municipal
i no cada tres mesos.
Creiem que aquest grup de govern no respecta
l’apartat 19 de la Declaració Universal dels Drets
Humans i retalla la llibertat i els drets d’expressió,
d’opinió i la participació en uns mitjans públics.
Discrimina i retalla el legítim dret democràtic
dels partits de l’oposició.

Grup Municipal d’Esquerra.

En el moment de tancar aquesta edició, no ens havia
arribat l’article de l’Entesa per Masquefa.

núm.

TEIXIT ASSOCIATIU

3

NOM: Agrupació de Protecció Civil de Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 1984
CATEGORIA: Governació
FINALITAT PRINCIPAL: Suport en emergències
i catàstrofes
ALTRES ACTIVITATS: Col·laboració en tasques de
prevenció en esdeveniments públics i celebracions populars.
Suport als cossos de seguretat en situacions d’emergència.
INTEGRANTS: 11 voluntaris
adreça: C/ Sant Antoni, s/n (Fàbrica del Cartró)
tel.: 670 06 07 18
mail: info@protecciocivilmasquefa.org
web: www.protecciocivilmasquefa.org

Protecció Civil de Masquefa,
un equip nascut per ajudar els altres

Són voluntaris. S’hi dediquen de manera totalment gratuïta i desinteressada. Però quan hi ha una
emergència no dubten a deixar-ho tot, ja siguin la feina, els amics o la família, per sortir corrent a ajudar
els altres. Ah! I no fan vacances. Estan pendents del mòbil les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Són
l’Agrupació de Protecció Civil de Masquefa, una entitat de l’Ajuntament que té com a objectiu vetllar
per la prevenció en esdeveniments i celebracions populars, col·laborant amb els cossos de seguretat
perquè tot surti com està previst i sense que ningú corri el més mínim perill.
L’Agrupació de Protecció Civil també actua en situacions d’emergència com ara accidents de trànsit,
incendis forestals i en habitatges, inundacions, temporals o grans nevades. La seva tasca significa un
important i solidari cop de mà per a la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, els Bombers
i els serveis sanitaris.
L’agrupació va néixer l’any 1984, quan una colla d’amics motivats per preservar el medi ambient es
va reunir amb l’Ajuntament per crear un grup de protecció civil que vetllés per la gran extensió rural
d’una vila que aleshores no arribava als 3.000 habitants. Avui, amb una població que quasi s’ha triplicat,
l’Agrupació de Protecció Civil de Masquefa l’integren 11 voluntaris: Albert Cherto (cap d’agrupació),
Toni Corrales (cap d’unitat), Rosa Porcar (cap d’unitat), Puri Infante (cap de grup), Marc Ferrer, Eduardo
Morata, Meritxell Hipólito, Alejandro Peral, Sergio Carricondo, Rubén Bonilla i Fátima Cordero. Tots
ells han rebut formació específica en primers auxilis, en extinció d’incendis i en actuació immediata en
emergències. Per fer la seva tasca, l’Agrupació de Protecció Civil de Masquefa disposa de dos vehicles
tot terreny completament equipats per intervenir en emergències, a més d’un quad per circular en
zones rurals. El cap de setmana els membres de l’agrupació fan tasques de vigilància i control pel nucli
urbà, les urbanitzacions i la zona forestal. Protecció Civil disposa també d’un grup júnior, format per
voluntaris d’entre 16 i 18 anys.
No amaguen que la seva és una feina sacrificada. Això sí, n’obtenen una gran satisfacció personal per
treballar per un poble que estimen i també el reconeixement públic a una feina que és de gran ajuda.

Protecció Civil fa una crida a col·laborar amb l’agrupació
a totes aquelles persones que vulguin treballar
desinteressadament per al poble

