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SABÍEU QUE...
CONSELLS DE SEGURETAT PER A LES INSTAL·LACIONS
QUE S’ALIMENTEN AMB GAS ENVASAT
L’hivern és l’època de l’any més procliu a
les intoxicacions o incidents ocasionats per
un mal funcionament de les instal·lacions
domèstiques alimentades amb gas envasat,
principalment botelles de butà. Per això és
molt important que seguiu les recomanacions
següents:
•

•

•

•
•
•
•

A la cuina, comproveu que la flama sigui
blava, estable i silenciosa. Vigileu que la flama
no s’apagui a causa de líquids vessats o
corrent d’aire. Si la flama embruta la base de
les cassoles és símptoma de mala combustió.
Netegeu els cremadors de la cuina de gas
amb productes no abrasius.
En les estufes, comproveu que la flama
sigui blava, estable i silenciosa. A la nit i quan
marxeu de casa tanqueu la clau de pas de
la bombona.
Comproveu el bon estat del regulador i del
tub flexible, així com la caducitat que porten
gravada. Les bombones han d’estar sempre
en posició vertical.
Mantingueu les reixetes de ventilació netes i
no les obstruïu.
Quan s’acabi la vida útil de la caldera,
canvieu-la per una de nova que compleixi
la normativa.
Les modificacions en les instal·lacions o en
els aparells de gas, les ha de fer una empresa
instal·ladora registrada.
La persona propietària o usuària de la
instal·lació és qui ha de demanar-ne la revisió.
Si algú us ofereix fer-ne la revisió, abans de
deixar entrar cap persona a casa, demaneuli el nom o NIF de l’empresa i consulteu si
està inscrita a Infonorma (http://infonorma.
gencat.cat/agen_insta.html)

•

No és obligatori que signeu cap contracte
de manteniment amb una empresa.

Obligacions
•

•

En cuines
i escalfadors d’aigua
alimentades per bombones (butà/
propà) i dipòsits a granel de propà, cada
5 anys heu de demanar la revisió a una
empresa instal·ladora. El manteniment i la
reparació només l’ha de fer una empresa
instal·ladora de gas.
En calderes de calefacció, la persona
propietària o usuària té l’obligació de
demanar-ne el manteniment a una
empresa mantenidora o instal·ladora. Si
la caldera és de calefacció i aigua calenta
sanitària, aquest manteniment s’ha de fer
cada 2 anys en les calderes estanques i
cada any en les calderes atmosfèriques.
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telèfons d’interès
AJUNTAMENT
93 772 50 30
Àrea Serveis Personals
93 772 50 30
Atenció al consumidor
93 772 50 30
Biblioteca
93 772 78 73
Buidatge fosses sèptiques 93 771 73 42
Casal 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 53 01
FERROCARRILS
93 205 15 15
CATALANS
GAS NATURAL. Distribució. 902 200 850
GUARDIA CIVIL
062
HISENDA (Igualada)
93 804 65 61
HISPANO IGUALADINA 93 804 44 51
HOSPITAL (Mar torell)
93 774 20 20
INEM (Mar torell)
93 775 10 62
INFORMACIÓ GENERAL
012
JEFATURA TRÀNSIT (BCN) 93 298 65 00
JUTJAT DE PAU
93 772 57 57

LLAR INFANTS MUNICIPAL
93 772 50 24
FRANCESC MATA I SANGHÉS

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

112
93 775 92 55
93 472 92 23
93 772 52 26
93 772 63 92
93 803 11 18
902 24 02 02
902 11 14 44
93 804 62 62
SECCIÓ D'INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
TAXI
93 771 60 12
600 542 614
TAXI
TAXI 8 places i adaptat
648 659 009
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NADAL 2013-2014

NADAL A MASQUEFA
Tradició i novetats es donen la mà en la programació
que la regidoria de Cultura de l’Ajuntament,
amb el suport de diverses entitats, ha
organitzat per a aquestes assenyalades
festes.
En el Nadal a Masquefa no hi faltaran
grans clàssics com el Caga Tió dels
comerciants, la festa de la nit del 24
de desembre, a càrrec del Centre
d’Esplai Giravolt, o el Concert de
Sant Esteve de la Coral i l’Aula
de Música de l’Alzinar. Tampoc
l’esperada visita del Patge ViuViu, que recollirà les cartes dels
infants per als Reis d’Orient, la
festa nocturna per acomiadar el
2013 i donar la benvinguda al 2014,
organitzada pel Futbol Club Masquefa,
i -com no pot ser d’altra manera- la
majestuosa cavalcada de Melcior, Gaspar
i Baltasar, que tornaran a passejar per la vila

carregats d’il·lusió i bons propòsits.
En el capítol de novetats, destaquen una
exposició d’artistes locals a la Capella del
Roser, i l’espectacle infantil de Pep Callau
(reconegut animador i ‘speaker’ dels
partits del Barça) acompanyat dels
Pepsicolen. També la Biblioteca se
suma a les festes descobrint les
curiositats de l’arbre de Nadal
i lluint un gran pessebre fet amb
les figures que la família de Lluís
Esteve va donar a l’Ajuntament. A
més, aporta una novetat a l’agenda:
un espectacle amb el Mag Agustí
Miró.
D'altra banda, La Beguda també es
capbussarà de ple en l’esperit nadalenc:
celebrarà el tradicional joc del quinto,
gaudirà de la representació del conte de
La Ventafocs, rebrà la visita del Patge Viu-Viu i
s’il·lusionarà amb els Reis Mags d’Orient.

L’AGENDA NADALENCA
Del 9 desembre al 9 de gener
‘Un Nadal arreu del món’
On està l’arbre de Nadal de la Biblioteca?
Passeja per la Biblioteca i vine a veure on
està l’Arbre de Nadal i descobreix moltes
curiositats al voltant d’aquest element tan
típicament nadalenc...
Exposició ‘El pessebre’
(Homenatge a Lluís Esteve)
Enguany la Biblioteca té el pessebre gràcies
a la donació de les peces que va fer la
família Esteve.
Al vestíbul de la Biblioteca

Dijous 26 de desembre
Concert de Sant Esteve
A les19h a la Parròquia de Sant Pere
Organitza: Coral i l’Aula de Música de
l’Alzinar
Diumenge 29 de desembre
El patge Viu-Viu recollirà les
cartes per als Reis Mags d’Orient
De 17h a 20h a la Biblioteca
Espectacle Infantil ‘M’arremango’
Amb Pep Callau i els Pepsicolen
De 17.30h a 18.30h a la Sala Polivalent

Durant totes les Festes
Exposició d’artistes locals
A la Capella del Roser
Organitza: Comissió Exposició Artistes Locals

Xocolata desfeta
De 18.30h a 19.30h a la Sala Polivalent
Organitza: Comissió Cavalcada de Reis
i Ajuntament

Dissabte 21 de desembre
Caga Tió i sorteig d'una panera
A les 17h a l'antiga Biblioteca
Organitza: Associació de Comerciants i
Serveis de Masquefa

Dimarts 31 de desembre
Festa de Cap d’Any
A la Sala Polivalent
Organitza: Futbol Club Masquefa

Dimarts 24 de desembre
Festa de la Nit de Nadal
A la Sala Polivalent
Organitza: Centre d’Esplai Giravolt

Divendres 3 de gener de 2014
Espectacle de Màgia amb el Mag
Agustí Miró
A les 17h a la Biblioteca
Organitza: Ajuntament

Diumenge 5 de gener de 2014
Arribada de SSMM Melcior,
Gaspar i Baltasar a Masquefa
A les 17:30h a l’Escola Font del Roure
Organitza: Comissió Cavalcada de Reis i
Ajuntament
I A LA BEGUDA
Organitza: Societat Recreativa Unió
Begudenca
Dimarts, 24 de desembre de 2/4 d’1 a 2/4
de 3 de la matinada
Dimecres, 25 de desembre de les 10 a les
12 de la mitjanit
I dijous, 26 de desembre de les 7 a les 9
del vespre
Joc del quinto a La Beguda
Diumenge, 29 de desembre
Representació del conte ‘La
Ventafocs’
A càrrec del grup de teatre de la Beguda.
A les18h a l’Envelat
En acabar
El Patge Viu-Viu recollirà les
cartes per als Reis
Diumenge 5 de gener de 2014
Arribada de SSMM Melcior,
Gaspar i Baltasar
A les17.30h al C/ Estació
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La comunicació per a la recerca de feina;
com diferenciar-te de la resta de candidatures
En un context marcat per l’escassetat d’ofer tes laborals i per l’elevat nombre de persones que
hi opten, diferenciar-nos de la resta de candidatures és clau. Però com ho fem per destacar?
Sens dubte, la comunicació hi té un paper decisiu. La periodista especialitzada en comunicació
empresarial i institucional Míriam Riera, actualment al capdavant d’Efectiva Comunicació, en
va donar algunes pistes en un taller organitzat aquest octubre per l’Ajuntament. En recollim
algunes en el següent ar ticle.
Hem sentit a dir sovint que ens hem de
prendre la recerca de feina com si realment
fos una feina. Complir amb aquesta
afirmació, ben encertada, és necessari si
volem assolir el nostre objectiu.
Però per dur a bon terme un
procés de recerca de feina cal tenir
presents dos elements fonamentals:
l’aptitud (coneixements, experiències,
competències) i l’actitud. Avui dia els
factors determinants que les empreses
valoren a l’hora de contractar treballadors
i treballadores són la motivació i la
implicació de les persones que opten a un
lloc de treball. Per això és indispensable
encarar el procés de recerca de feina amb
una actitud positiva i proactiva.
Més enllà d’aquesta premissa, però, què
farà que una candidatura sigui més ben
valorada que una altra en un procés
de selecció? Doncs sens dubte, la
diferenciació, allò que ens faci diferents
de la resta. Davant de perfils professionals
objectivament similars (en experiència
i coneixements), un entrevistador triarà
aquell que aporti alguna cosa de diferent
i única. I aquí és on entra la comunicació.
I com trobem aquest factor diferencial?
Són molts els elements que ens hi poden
fer arribar, però en destacaré dos: el
nostre posicionament (el que ara en
diem la marca personal) i la capacitat de
comunicar-lo amb eficàcia.
El posicionament o marca personal és allò
que ens defineix, aquells atributs, valors
i competències personals que podem
aplicar a l’àmbit professional i que ens fan
únics i úniques. Hem de poder construir
aquesta “definició” amb el mínim de
paraules possibles (dues o tres paraules
o una frase).
I com el comuniquem? En una entrevista
de feina, la primera impressió es forma

en els dos o tres primers minuts. És per
això que hem de mirar de generar un
impacte positiu i de destacar en el mínim
temps possible. Hem de posar en pràctica
‘l’elevator pitch’ o ‘elevator speech’. El
discurs de l’ascensor s’anomena justament
així perquè tenim un temps limitat per
comunicar el nostre missatge; en aquest
cas, el nostre posicionament personal.
D’altra banda, hem de tenir molt present
la comunicació no verbal (o gestual).

“Davant de perfils
professionals
objectivament similars
(en experiència i
coneixements), un
entrevistador triarà aquell
que aporti alguna cosa de
diferent i única. I aquí és
on entra la comunicació”

Pensem que allò que diem amb paraules
només suposa un 7% del que el nostre
interlocutor reté. La resta del que percep
és no verbal. Concretament, el 38% el
marca el to de veu i el 55% restant la
nostra gestualitat. Per tant, hem de saber
llegir i de saber transmetre més enllà de
les paraules.
Així doncs, si volem tenir èxit en la
recerca de feina, cal que definim el nostre
posicionament personal (i això implica una
reflexió i un treball d’autoconeixement)
i que el comuniquem amb eficàcia (tan
verbalment com gestual). La intel·ligència
interpersonal, l’empatia, l’escolta activa i
l’assertivitat ens ajudaran a comunicar-lo
encara millor.
I recordeu: una actitud positiva generarà
una resposta positiva.
Endavant i bona recerca de feina!
Míriam Riera
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ACTUALITAT

RED CONECTA:

Tecnologia contra l’exclusió social
El Centre Tecnològic Comunitari ja forma par t de Red Conecta, una xarxa estatal impulsada
per dos socis de prestigi com Microsoft i Fundació Esplai que treballa per fomentar la
formació en l’ús de les tecnologies amb un doble objectiu. D’una banda, per incrementar
les opcions de trobar feina. I, d’altra banda, per evitar l’exclusió social dels col·lectius més
vulnerables, com ara les persones amb discapacitat. Amb la incorporació del CTC Red
Conecta compta ja amb 87 telecentres a l’Estat, 11 a Catalunya
L’adhesió del centre tecnològic de Masquefa
a aquesta xarxa estatal es va formalitzar
aquest novembre en un acte que va comptar
amb la presència de l’alcalde, Xavier Boquete,
el responsable del Departament d’e-inclusió
de la Fundació Esplai, Francesc Gasulla, i el
gerent de Sector Públic de Microsoft, Ricard
Garau.
Boquete va destacar que l’acord de
col·laboració amb Microsoft i la Fundació
Esplai suposa “un reconeixement i un aval”
a la feina que el CTC ve desenvolupant des
que va obrir portes el 2009. Des d’aleshores
el centre treballa per “garantir l’accés de
tothom, en igualtat d’oportunitats, a les
TIC” i també per promoure la formació,
l’ocupabilitat, l’emprenedoria i la inclusió
social dels col·lectius amb majors dificultats.
A més, l’alcalde va recordar que el centre
disposa d’un espai pioner a Catalunya amb
material tecnològic adaptat per a persones
amb tot tipus de discapacitat, ja sigui física,
psíquica o sensorial. Això els permet
“formar-se, buscar feina i accedir a les TIC
en igualtat de condicions i conjuntament
amb la resta d’usuaris, evitant la segregació

i afavorint la seva integració social”.
Amb la incorporació a Red Conecta el
CTC podrà potenciar ara aquesta labor,
compartint-la amb la resta de telecentres
de la xarxa i impulsant nous projectes. De
fet, al mes de setembre ja es van organitzar
al centre els primers cursos de formació
adreçats específicament a persones amb
discapacitat: un d’informàtica i un altre de
tècniques de recerca de feina. També s’ha
posat en marxa el projecte Beca.MOS, que
permet als joves formar-se en programes

d’ofimàtica com Word, Excel i Power Point
i poder fer la prova per obtenir el certificat
oficial de Microsoft gratuïtament i sense
haver-se de desplaçar del municipi.
Per la seva banda, Francesc Gasulla va
explicar que, amb els diferents projectes
de Red Conecta, ja s’han format fins a
425.000 persones a tot l’Estat, 25.000 de
les quals durant el 2013. El representant de
la Fundació Esplai va desgranar els diversos
programes socials que la xarxa duu a
terme entre col·lectius amb risc d’exclusió
sociolaboral, com ara joves, persones amb
discapacitat o dones, i va elogiar Masquefa pel
“concepte humà” que té de les tecnologies i
per la seva aposta per l’accessibilitat.
Finalment, Ricard Garau va explicar que
l’objectiu dels programes socials de Microsoft
–que aporta a la xarxa Red Conecta tots
els recursos tècnics necessaris, com ara
equipaments i software- “és contribuir a la
creació d’empreses i a millorar l’ocupabilitat
dels usuaris mitjançant les tecnologies”.  Va
afirmar que quan algú obté el certificat
oficial en les eines informàtiques de
Windows “troba feina en 3 o 6 mesos”.

NOTÍCIES

www.jocomproamasquefa.com,
exemple de bona pràctica

L’Ajuntament de Masquefa va participar en una jornada de la
Diputació de Barcelona sobre la dinamització comercial en
els petits municipis celebrada a l’octubre a Moià. La sessió va
recollir diverses experiències de l’àmbit municipal, i Masquefa
hi va ser convidada pel seu pla de suport a la revitalització
del teixit comercial i especialment pel portal d’ofertes www.
jocomproamasquefa.com, considerat exemple de bona pràctica.
Aquest portal d’Internet, que s’ha posat en marxa aquest
2013, és un gran aparador online del comerç local. S’hi poden
trobar productes i serveis dels establiments amb importants
descomptes i promocions per als consumidors. Comprar-hi és
molt fàcil: només cal connectar-se al portal, fer la reserva del
producte, i després anar a l’establiment a recollir-lo i pagar-lo. Així
no es perd el tracte humà. La plataforma està preparada perquè
s’hi pugui accedir tant des de l’ordinador com des d’una tauleta
o un smartphone.
Els comerços i empreses interessats a formar-ne part es
poden adreçar al Departament de Promoció Econòmica,
al CTC (avinguda Catalunya, 60 – 93 772 78 28). També
poden enviar un e-mail a ctc@masquefa.net.
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L’Ajuntament contractarà
unes altres 12 persones
en situació d'atur
L’Ajuntament de Masquefa impulsa nous plans d’ocupació
–alguns amb el suport econòmic de la Diputació i altres
del SOC de la Generalitat- que permetran donar feina a
un total de 12 persones en situació d’atur, als quals se’ls
faran contractes de mig any de durada. Majoritàriament
aquestes persones duran a terme tasques en equipaments
i serveis municipals. Recentment ja s’ha contractat una
primera persona per a la Brigada Municipal, i s’ha obert
també el procés de selecció d’un segon pla d’ocupació
amb uns altres tres llocs de treball. La resta de plans
d’ocupació es convocaran a principi del 2014.
Aquests plans estan pensats especialment per als
col·lectius que tenen més dificultats per reincorporar-se
al món laboral, com ara els aturats de llarga durada, els
que han esgotat les prestacions i tenen pocs recursos
en el nucli familiar, els joves amb baixa qualificació, les
persones de mitjana edat o els aturats que provenen dels
sectors més castigats per la crisi. Els requisits per a optar
als llocs de treball d’aquesta plans d’ocupació són ser veí
de Masquefa, trobar-se a l’atur i estar inscrit a la borsa de
treball.
Aquesta mesura vol fomentar l’ocupació directa i se suma
a altre actuacions que duu a terme l’Ajuntament per lluitar
contra l’atur, com per exemple l’àmplia oferta formativa per
a persones adultes, emprenedors, empreses i comerços, el
servei d’orientació laboral o l’estímul de l’emprenedoria, a
més de la recentment aprovada reducció en un 50% de
mitjana de la taxa per obrir nous negocis.

Subvencions de la Diputació per valor de 191.346 euros
També ha concedit un ajut extraordinari de 86.963 euros per a urgències socials
En el marc del programa Xarxa de Governs Locals, la Diputació
ha concedit a l’Ajuntament ajuts per un impor t de 191.346
euros que es destinen a diversos programes municipals aquest
2013. Destaquen els 30.763,32 euros per al Servei d’Ocupació,
els 19.080 euros per al viver d’empreses, els 6.000 per a accions
de dinamització del comerç, 6.000 per a la promoció del teixit
comercial durant la Festa del Raïm, i 5.412 euros per al suport
a la recerca de feina. L’Ajuntament també rep 24.282 euros per
a serveis socials bàsics, 12.000 per a pisos socials, 3.409 per
supor t al servei de menjadors de les escoles bressol, 3.310 per
al projecte de l’escolaritat compar tida, 3.788 per a l’atenció a
la petita infància i 1.000 euros per a l’Espai Estudi.
La formació també rep ajuts. Es destinen 4.676 euros a la
Xarxa TET Anoia Sud, 7.500 al curs de preparació de la
prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig i 21.000 al
curs de la prova d’accés a Grau Superior. Altres subvencions

són: 16.445,84 euros per a Igualtat i Ciutadania, 5.000 per al
programa ‘Fem Cultura’, 4.636 per a sanitat ambiental, 3.997,84
per a actualitzar el mapa de soroll, 2.800 per a esdeveniments
espor tius, 1.989 per a la gimnàstica de la gent gran, 1.300 per
a l’adquisició de por teries d’hoquei, i 1.500 per al programa
‘Espor ts per a tots’. També hi ha subvencions per a la prevenció
de drogodependències (2.757 euros), la sensibilització envers
l’entorn (1.700 euros) i campanyes relacionades amb animals
de companyia (1.000 euros)
A més, en el marc d’un pla d’urgència social, la Diputació ha
concedit a l’Ajuntament un ajut extraordinari de 86.963,78
euros que es destinaran a la cober tura de situacions d’urgències
socials i el manteniment dels equips de professionals de Serveis
Socials, a l’atenció domiciliària i el transpor t adaptat, i al supor t
a l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys.
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L’Ajuntament rebaixa, en un 50% de mitjana, les taxes
d’obertura i trasllat de petits i mitjans negocis
Davant
l’actual
situació
econòmica, l'Ajuntament de
Masquefa rebaixarà les taxes
per a l’ober tura i el trasllat de
negocis. Aquestes rebaixes es
faran de manera esgraonada
en funció de la superfície de
les activitats i beneficiaran
especialment els petits i mitjans
negocis.
En el cas d’activitats amb locals
inferiors als 100 metres quadrats,
la rebaixa de les llicències
d’ober tura i trasllat serà d’entre
el 50 i el 60%. Els negocis amb superfícies entre 100 i 500
metres quadrats veuran rebaixada la taxa entre el 40 i el

50%. Per la seva banda, les activitats
amb superfícies més grans es
beneficiaran també de reduccions,
encara que en percentatges
menors.
Amb aquesta mesura l’equip de
govern municipal vol estimular
l’ober tura de nous negocis
-especialment en el cas de les
petites i mitjanes empreses, que
són les que topen amb majors
dificultats- i evitar que la taxa que
es paga per obrir o traslladar-se no
acabi sent un obstacle per a totes aquelles persones
que tinguin una iniciativa empresarial i, per tant, contribueixin
a generar riquesa i ocupació al municipi.

L’Ajuntament sol·licita dos nous cursos al SOC, pendents d’aprovació
L’Ajuntament ha sol·licitat al Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) de la Generalitat dos cursos de Formació
Ocupacional adreçats preferentment a persones en situació
d’atur. Aquesta formació permetrà als alumnes ampliar el
seu nivell acadèmic i incrementar les opor tunitats de trobar
feina. Els cursos, que encara estan pendents d’aprovació
per par t de la Generalitat, són anglès d'atenció al públic i
activitats de gestió administrativa. El primer, de 220 hores

Les ordenances fiscals
s’incrementen en el mateix
percentatge que el cost de la vida
Les taxes i impostos municipals s’apujaran l’any 2014, de
mitjana, en el mateix percentatge en què ha augmentat el
cost de la vida, un 1,7%, xifra que es correspon a la variació
interanual de l’IPC d’agost a agost. D’aquesta manera,
l’Ajuntament podrà neutralitzar l’1,7% de més que també
haurà de pagar per prestar els serveis als masquefins a
causa de l’encariment de la vida. La mesura permetrà, doncs,
continuar garantint tots els serveis, sense fer cap pas enrere,
i sense haver d’incrementar la pressió fiscal als vilatans més
enllà de l’IPC.
Conscient de les dificultats econòmiques que travessen les
famílies, l’Ajuntament també ha congelat (increment zero)
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, i manté les

lectives, permet obtenir un cer tificat oficial reconegut
per la Generalitat. El segon, de 900 hores lectives,
permet l’obtenció del cer tificat de professionalitat, que
posteriorment es pot convalidar a Formació Professional
reglada. En espera que la Generalitat aprovi la concessió
dels dos cursos, les persones interessades poden fer les
preinscripcions al CTC (avinguda Catalunya, 60) per entrar
en el procés de selecció dels alumnes.

bonificacions en aquesta i altres ordenances. Els propietaris
de vehicles elèctrics –que ocasionen un menor impacte al
medi ambient- tenen una bonificació del 75% de la quota, i en
el cas dels vehicles amb una antiguitat de més de 25 anys i els
vehicles històrics la bonificació és del 100%.
També s’apliquen bonificacions en la taxa de la recollida
d’escombraries per als usuaris de la deixalleria municipal. Les
persones que facin ús de la deixalleria entre 8 i 14 vegades
l’any pagaran un 5% menys en el rebut d’escombraries de
l’any següent, i les que l’utilitzin 15 vegades o més tindran una
rebaixa del 10%.
A més, com ja s’ha fet aquest 2013, les persones sense
recursos que perdin el seu habitatge per la incapacitat de
poder-lo pagar -ja sigui per execució hipotecària o perquè
facin la dació en pagament- no hauran de pagar a l’Ajuntament
l’impost municipal sobre l’increment dels valors dels terrenys
de naturalesa urbana. Amb el no cobrament d’aquesta
plusvàlua als deutors hipotecaris sense recursos l’Ajuntament
vol contribuir a pal·liar els efectes dels desnonaments i
eliminar una càrrega que considera del tot injusta.

MASQUEFA

La seguretat dels
infants al carrer
és responsabilitat
de tots
Amb el lema ‘La seguretat dels nens i
nenes al carrer és responsabilitat de
tots!”, l’Ajuntament ha posat en marxa
una nova campanya per sensibilitzar
les famílies, els alumnes i la població en
general de la necessitat de mantenir
actituds cíviques a l’entorn de les
escoles i, així, evitar situacions de risc
i accidents.
S’han editat fulletons on podem trobar
consells bàsics per garantir la mobilitat
segura en les zones escolars i eradicar
compor taments que puguin ser un
perill per als vianants, especialment
per als infants.
A més, la campanya apel·la a la
responsabilitat del conjunt del vilatans,
ja que només amb la implicació de tots
i totes és possible garantir el civisme.
La Policia Local ha visitat les escoles
per donar a conèixer les normes que
garanteixen la mobilitat segura.
En una segona fase, sancionarà els
vilatans que infringeixin les normes.
Si el carrer és segur per als
nens i nenes, ho és també per
a tots els vilatans.
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AL VOLTANT DE
L’ESCOLA GRÀCIES PER:
Anar a peu, sempre
que puguis

Creuar pels passos
de vianants

Moderar la velocitat

Baixar del vehicle
pel costat de la
vorera
Utilitzar la cadireta
de seguretat

Utilitzar les
papereres

No estacionar a les
zones reservades als
autocars

No estacionar a les
zones reservades
a persones amb
mobilitat reduïda

No estacionar en
doble fila

Estacionar en els
aparcaments propers

Cordar-vos el
cinturó de seguretat

Recollir els
excrements de les
vostres mascotes

La seguretat dels nens/es al carrer és responsabilitat de tots!

MASQUEFA
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ACTUALITAT

MASQUEFA TÉ SANG!
La campanya solidària registra 123 donacions de sang, 25 de nous donants

Els masquefins van tornar a abocar-se el
15 de novembre en la jornada solidària
de donació de sang organitzada per
l’Ajuntament, el Banc de Sang i Teixits i
l’Associació de Donants de l’Anoia, amb
el supor t d’empreses, comerços, entitats
i voluntaris. Fins a 145 persones van
passar per la Polivalent per fer aquest
petit i necessari gest. En van poder donar
123. En 25 casos, per primera vegada.
Com que de cada donació s’obtenen tres
components sanguinis amb aplicacions
pròpies, es pot dir que cada donant
ajuda tres persones malaltes. En aquesta

campanya, doncs, la generositat dels
masquefins va ajudar 369 persones. La
solidaritat va ser doble: moltes persones
van por tar també aliments i joguines per
a la campanya de Protecció Civil.
Bona par t de l’afluència de donants es
va deure a la col·laboració de les llars
d’infants, les escoles i l’institut, que van
difondre la iniciativa. A més, els alumnes
de cicle superior dels centres Font del
Roure, Masquefa II i Vinyes Verdes van
visitar la Polivalent. Aquestes tres escoles
també van participar en un concurs
d’eslògans sobre la donació. Tots ells es

VÍCTOR COLLADO. Nou donant
“Mai saps quan ho podràs necessitar tu”
El Víctor va ser un del qui va donar sang
per primer cop. Ja feia temps que volia
donar-ne, però fins aquest setembre
no va fer els 18 anys. “Sempre m’ha
agradat ajudar –explica-, i donar sang
és una bona manera de fer-ho; a més,
mai saps quan en podràs necessitar
tu”. L’experiència va ser molt positiva.
“No fa gens de mal”, explicava tot
just acabar l’extracció. Ja mentre li
treien sang, animava els seus familiars
i amics a donar-ne, penjant la seva

foto a Instagram i Facebook. Aquesta
va ser la primera vegada que el Víctor
s’estirava sobre la llitera, però no pas
que col·laborava en la marató. Des de
fa anys s’encarrega, amb altres joves, de
la ludoteca. Per això diu que ja estava
sensibilitzat amb la causa. També “per
la informació que ens donen a l’institut
i al Casal de Joves”. El Víctor és una
cara habitual entre els voluntaris que
s’impliquen en la donació de sang i en
molts altres esdeveniments a la vila.

van poder llegir en els murals instal·lats
a la Rojo. El guanyador va ser Oriol Luna
Albiol. L’escola El Turó se suma cada any
a la causa organitzant una campanya de
donació en el seu centre.
Els organitzadors agraeixen la generositat
de tots els qui van anar a donar sang,
així com també la col·laboració de les
empreses, els comerços, els voluntaris
i el personal de l’Ajuntament. Entitats
com les associacions de Can Quiseró i
Can Parellada, el Club Bàsquet Masquefa,
el Tennis Taula Club i Dansa Urbana
van preparar activitats per animar la
par ticipació. La Comissió Jove es va
encarregar de la ludoteca i l’inflable per
als infants. I Ràdio Masquefa va amenitzar
la jornada.
També les empreses van donar una lliçó
de solidaritat. Es va fer una xocolatada
gràcies al Bar Restaurant Cal Ramon,
Punt Taronja, Supermercat Char ter
i Cal Salvador Condis Supermercat,
conjuntament amb el Grup de Voluntaris.
I es van sor tejar productes de Can
Bonastre Wine Resor t, Joan Raventós
Rosell i Castell d’Age. També es va oferir
un refrigeri gentilesa de les carnisseriesxarcuteries Marvi, Xavier Casanovas
Tobella i Autoservei Canals, Estanc La
Beguda Alta, Pa Mora Forners des de
1884, Fruiteria La Pera, Servifruit, el
Grup de Lectores, el Grup de Puntaires i
l’Associació de Dones.

MASQUEFA

NOTÍCIES

Pels drets dels infants

El 20 de novembre Masquefa va tornar
a recordar la importància d’aquesta
data per a tots el infants del món. En el
marc del Projecte Educatiu de Vila (PEV),
el municipi es va adherir a la celebració
del Dia Universal dels Drets de l’Infant
amb una festa a la Rojo. S’hi va fer un
contacontes amb narracions musicals
d’arreu del món, que va anar a càrrec de
Jordi Tonietti. Els infants i les seves famílies
també van gaudir d’un berenar de pa
i xocolata. I a la Biblioteca es va poder
veure la foto guanyadora del concurs de
fotografia a Instagram organitzat per la
Comissió Jove U18, el Casal de Joves, la
regidoria d’Educació i la mateixa Biblioteca.
A més de passar una bona estona, la
commemoració també va servir per

donar a conèixer quins són els drets
universals que tenen els més petits (també
els deures), i per prendre consciència de la
necessitat que tots -les administracions i
la societat- treballem plegats per garantir
aquests drets als nens i nenes d’arreu del
món, també als de casa nostra.
La commemoració del Dia Universal dels
Drets de l’Infant també es va solidaritzar
amb les persones i famílies amb menys
recursos. Per entrar a la festa els assistents
van abonar una entrada simbòlica: un
aliment pensat especialment per als infants.
Es van recollir galetes, xocolata, sucre, llet,
sucs, cereals... i molts altres productes que
s’han fet arribar al Grup de Voluntaris
perquè les reparteixi entre les famílies
amb majors necessitats.
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Protecció Civil, al
costat dels qui més
ho necessiten

Protecció Civil ha dut a terme la seva
quarta campanya solidària de recollida
de joguines, la segona en què també ha
recaptat aliments. Durant sis caps de
setmana els voluntaris van instal·lar la seva
caravana a l’entrada de Can Parellada per
recollir les joguines noves i de segona mà,
així com els aliments, que els han donat
els masquefins. La caravana també va ser
a la marató de donació de sang i a la Festa
de Sant Eloi. Va ser aquí on Protecció Civil
va organitzar una tómbola per vendre les
joguines de segona mà i, amb els diners
obtinguts, comprar més joguets nous
perquè aquest Nadal cap infant no es quedi
sense regal. La campanya s’ha tancat amb
un munt de joguines i una bona quantitat
de menjar, que s’ha donat a l’Associació
del Grup de Voluntaris per ser distribuïdes
entre les famílies que travessen dificultats.
L’entitat agraeix la generositat de tots els
qui s’han implicat en la campanya.

MASQUEFA

batega

11

NOTÍCIES

L’Ajuntament finança els àpats escolars a infants sense
recursos per garantir la seva correcta alimentació
Després que els Serveis Socials detectessin que alguns infants
malauradament no poden fer els àpats diaris necessaris per a
una bona alimentació a causa de les dificultats econòmiques
de les seves famílies, l’Ajuntament ha creat una par tida
extraordinària per a garantir que aquests nens i nenes
puguin dinar gratuïtament a l’escola fins que aquesta situació
millori. En el cas de famílies que no han pogut optar a les
beques de menjador que ofereix el Consell Comarcal perquè
s’han trobat en aquesta situació d’una manera sobrevinguda

i sobtada, l’Ajuntament finança el 100% del cost de l’àpat.
Als alumnes que disposen de beca però no tenen recursos
suficients se’ls completa l’ajut perquè tampoc no hagin de
pagar res pel dinar.
Les famílies beneficiàries són derivades pels Serveis Socials
després que n’hagin fet la corresponent valoració cas per
cas. Els Serveis Socials també fan un seguiment de l’evolució
de les famílies. Així mateix, des de Promoció Econòmica se’ls
ofereix supor t per ajudar-les a trobar feina.

El gran recapte recull 8 tones d’aliments a Masquefa
L’extraordinària generositat dels masquefins va fer possible
aconseguir fins a 8 tones d’aliments de primera necessitat al
municipi en el gran recapte que el Banc dels Aliments va dur a
terme a tot Catalunya els dies 29 i 30 de novembre. Aquests
aliments es donaran a l’Associació del Grup de Voluntaris
perquè els distribueixi entre les famílies amb majors necessitats
que els són derivades pels Serveis Socials. L’Ajuntament
agraeix la humanitat de totes les persones que van participar
en la campanya comprant aliments i deixant-los en els punts
de recollida que durant aquells dos dies es van habilitar en
supermercats i mercats. El gran recapte va superar l’objectiu de
recollir 3.000 tones d’aliments a tot Catalunya.

No posar el disc al cotxe quan s’aparca a
la zona blava comporta sancions
L’Ajuntament recorda que, per aparcar en
les dues zones blaves gratuïtes habilitades
al carrer Major i l’avinguda de La Línia, és
obligatori deixar en un lloc ben visible de
l’interior del cotxe el disc de cartró amb
el dibuix d’un rellotge que podeu trobar
al mateix Ajuntament (C/ Major, 93) i a la
Policia Local (C/ Sant Antoni, 2). En aquest
disc cal que hi indiqueu l’hora d’inici de
l’estacionament. En aquestes dues zones

blaves els vehicles hi poden estacionar
gratuïtament durant un màxim d’1 hora.
Un cop passada l’hora d’estada permesa
s’ha de deixar lliure l’aparcament perquè
hi puguin estacionar altres cotxes. Amb
aquesta mesura s’afavoreix la rotació
dels vehicles i es facilita l’aparcament a
totes les persones que es desplacen a
fer compres i gestions al carrer Major i
l’avinguda de La Línia, on es concentren
bona part dels comerços i serveis. Els
conductors que no posen el disc quan
aparquen a la zona blava gratuïta són
sancionats amb multes.

MASQUEFA
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FESTA DE SANT ELOI:
UN VIATGE A L’ESPLENDOR INDUSTRIAL
El cap de setmana del 30 de novembre i l’1 de desembre, la ‘nova’ Festa de Sant Eloi
va transportar Masquefa al passat, aquest cop per rememorar la nostra tradició
industrial. La Fàbrica Rogelio Rojo va ser l’epicentre de la celebració

Tant dissabte com diumenge les activitats
es van succeir al voltant d’aquesta
antiga factoria dedicada a les fornitures
metàl·liques, l’entrada en funcionament
de la qual, l’any 1922, va ser una
autèntica revolució econòmica i social en
una vila que fins aleshores havia viscut
majoritàriament del camp i la vinya. La
programació de Sant Eloi –batejada així
per la coincidència amb la festivitat del
patró de la metal·lúrgia- va posar l’accent
en la nostra història, la nostra identitat i

la nostra cultura.
També hi va saber sumar la dinamització
comercial, amb un mercat que va
comptar amb la presència d’una trentena
de comerciants i empreses locals, i 25
artesans d’arreu. Una riuada de visitants
va recórrer la fira. A més, una mostra
d’oficis al pati de La Fàbrica –amb la
presència d’un bufador de vidre, un
afilador, un llauner i diversos ferrers,
alguns d’ells de Masquefa- van ajudar
a fer el viatge cap al passat. També

JOSEP DANÈS i TORRAS (1881-1955),
L’ARQUITECTE DE LA FÀBRICA
La Nau A de La Fàbrica Rogelio Rojo
va ser dissenyada per l’arquitecte
Josep Danès i Torras per encàrrec de
la família Rojo. Danès formava par t
de la segona generació d’arquitectes
noucentistes i catalanistes que
cercaven una arquitectura pròpia
del país mitjançant la reinterpretació
de l’arquitectura popular, encara

que
sense
renunciar a
una
cer ta
continuïtat
d ’ e s t i l s
propis
de
l’arquitectura monumental i classicista.
Una de les obres més paradigmàtiques
de la carrera del mateix arquitecte

l’original contacontes que explicava
als infants la història de La Fàbrica.
Diverses actuacions van animar la festa.
L’espectacle itinerant de la banda Sidral
Bass Band va arrossegar una multitud
de visitants. I les actuacions de l’Escola
de Dansa Noemí Rubira, Dansa Urbana
i Ruth Casanovas van concentrar un
bon nombre de curiosos. Els més petits
van xalar amb els tallers de postals de
Nadal d’Ar tifils i de consum alimentari
responsable del Centre d’Esplai Giravolt.

CAFÈS AMB HISTÒRIA

que va dissenyar La Fàbrica Rogelio
Rojo va ser el complex del santuari
de Núria projectat i construït entre
1923 i 1935.
Josep Danès va néixer a la ciutat
d’Olot l’any 1891. Era fill d’una família
d’orígens menestrals, originària de la
Vall del Bac, vinculada al negoci de la
ferreria, que havia protagonitzat un

MASQUEFA
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El moment àlgid es va viure dissabte a
la tarda, amb la inauguració del Centre
d’Interpretació de La Fàbrica Rogelio
Rojo que l’Ajuntament ha habilitat en
una nau de l’edifici. L’emoció es va
dibuixar en les cares dels extreballadors
en el moment en què el centre va obrir
portes. També abans, amb la projecció, a
la façana de l’edifici, d’un audiovisual que
recull els testimonis orals de diverses
persones que hi van treballar, i amb les
actuacions de la Colla de Ball de Bastons,

procés de mobilitat social ascendent
mitjançant els estudis universitaris a
la segona meitat del segle XIX. Això
va possibilitar als seus membres
masculins accedir a les professions de
metge, advocat, notari, farmacèutic o
veterinari, entre d’altres.
Josep Danès va cursar el batxillerat
a l’escola dels Escolapis d’Olot, on
es formava majoritàriament la classe
propietària, les classes mitjanes i la
burgesia de la ciutat i la seva comarca.
El 1909 es va traslladar a Barcelona
per ingressar a l’Escola Superior
d’Arquitectura, on cursaria la carrera.

EL REPORTATGE: ELS NOSTRES ORÍGENS

la Colla de Geganters i Grallers i la Coral
l’Alzinar. Al llarg del cap de setmana,
molts masquefins van visitar l’espai per
recordar la història de La Fàbrica. Ho van
poder fer mitjançant les fotografies que
n’adornen les parets, l’audiovisual que
s’hi projecta i la maquinària recuperada
que presideix la sala.
En l’apar tat cultural, Sant Eloi també va
incloure el veredicte del Concurs de
Fotografia Vila de Masquefa, i una doble
representació de l’obra “Boeing boeing’,

Va ser en els anys d’estudis universitaris
a Barcelona quan Josep Danès va
entrar en contacte amb diferents
nuclis del catalanisme conservador
pròxim al par tit de la Lliga, el qual,
juntament al seu catolicisme profund i
arrelat, constituiria el principal binomi
ideològic de la seva vida.
Va acabar la carrera a finals de l’any
1916. Va tenir com a companys
d’estudi, entre d’altres, els arquitectes
Francesc Folguera, Cèsar Mar tinell,
Ramon Raventós, Isidre Puig Boada,
Francesc Ràfols i Lluís Bonet i Garí;
tots ells integrants de l’anomenada

a càrrec dels Teatrerus. La visita de la
Grossa de Cap d’Any va posar el punt
simpàtic a una festa que va exhibir el
seu vessant solidari amb la recollida de
joguines i aliments de Protecció Civil.
L’Ajuntament agraeix la col·laboració
de tots els qui van fer possible la festa,
i especialment a les entitats, comerços i
empreses, Protecció Civil, la Brigada, la
Policia Local, els treballadors municipals
i Ràdio Masquefa.

(Continua a la pàgina següent)

segona
generació
d’arquitectes
noucentistes que, malgrat el seu
fervor gaudinià, van trencar amb el
modernisme incorporant en la seva
arquitectura el llenguatge clàssic i una
cer ta reinterpretació de l’arquitectura
rural catalana.
Xavier Pérez Fornés
Bibliografia:
Puigvert i Solà, J; Josep Danés (18911955), arquitecto. Un estudio de
caso al servicio de la història social
de las professiones liberales en
Cataluña.2010.

MASQUEFA

batega

14

Miquel Rojo durant la col·locacíó de la primera pedra.
L’any l9l9 s’inicien les obres de la fàbrica. L’arquitecte és
Josep Danès i Torras. que formava part de la segona generació
d’arquitectes noucentistes i catalanistes.

Carrer Santa Clara, d’esquerra a dreta: “Viandó”. sense
identificar í el Sr. Puig. primer encarregat de la fàbrica que
va ser traslladat de Barcelona a Masquefa per portar-ne la
direcció.

Dinar d’empresa de l’any I942 (possiblement I8 de juliol) en el
que es pot observar, al fons, la bandera espanyola í la foto del
dictador General Franco.

I950. Benedicció del Sant abans de sortir la processó a les
portes de la fàbrica.

ROGELIO ROJO

E

l Centre d’Interpretació de La Fàbrica Rogelio Rojo neix
amb l’objectiu de conservar, valorar i difondre l’important
paper d’una indústria que, durant més de 70 anys, va
marcar les vides de diverses generacions de masquefins. Es
troba en una de les naus de l’antic recinte fabril (C/ Santa
Clara, s/n), que ha estat totalment rehabilitada per l’Ajuntament.
Però aquest és només el punt de partida: el centre s’anirà ampliant
amb la incorporació de nous materials divulgatius que s’estendran
per altres dependències d’aquest antic complex industrial. La visita
al centre d’interpretació permet recordar, o descobrir, la història de
la fàbrica, des dels seus orígens, l’any 1922, i fins avui. Com va ser la
seva construcció? Quins processos de producció s’hi feien? Com
era el dia a dia d’aquells treballadors i treballadores? Com ha estat
la transformació que ha experimentat la fàbrica fins a convertir-se
en l’actual centre municipal d’equipaments per a les persones?

La fàbrica, vida i treball

Diversos materials divulgatius ajuden el visitant a fer aquesta
passejada en el temps.

•

•

•

Àudiovisuals: en la sala s’hi projecta un audiovisual sobre la
història de La Fàbrica Rogelio Rojo i un altre que recull els testimonis
de diversos extreballadors, homes i dones que hi van dur a terme
diferents activitats i en diverses èpoques.
Maquinària recuperada: l’espai el presideixen algunes màquines
de la fàbrica que han estat restaurades i que ajuden a entendre els
processos productius.També hi ha el gran motor de vaixell que servia
per generar l’electricitat que alimentava el recinte.
Exposició fotogràfica: l’eix principal del centre d’interpretació
és un recull d’imatges històriques ordenades en quatre àmbits.
•
‘La fàbrica’: recull la història de la fàbrica des de l’arribada
a Masquefa de la família Rogelio Rojo i fins que la indústria va
tancar portes l’any 2000 i va ser adquirida per l’Ajuntament, que
hi ha habilitat la Sala Polivalent, el Centre Tecnològic Comunitari,
la Biblioteca, el Casal de Joves, locals per a entitats i el mateix
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EL REPORTATGE: ELS NOSTRES ORÍGENS

El mecànic Frederic Muñoz Martí, que va ser soci del Sr.
Rogelio Rojo. amb una de les primeres premses, a l’any I923.
Es va formar com a matricer a França ¡va introduir a Espanya
la tècnica per fabricar plaques, entre altres objectes metàl·lícs.

Treballadors de la fàbrica als anys 80.

L’any 2008. La Fàbrica Rogelio Rojo va ser declarada Bé
Cultural d’interès Local.

Interior del Centre d’Interpretació de La Fàbrica Rogelio
Rojo, amb el material divulgatiu que hi ha exposat

•
•

centre d’interpretació.
‘La vida’: amb imatges de les festivitats que s’hi celebraven i
de diverses visites institucionals
‘El treball’: amb fotografies de l’activitat industrial de la
fàbrica i els processos productius dels anys 60 i 70

•

‘La Rogelio Rojo avui’: amb un gran plànol de tots els
equipaments que el recinte acull en l’actualitat

Per a concertar visites podeu trucar al 93 772 50 30 o escriure a
masquefa@diba.cat

‘JO TAMBÉ HI VAIG TREBALLAR’
El centre no hauria estat possible sense la implicació de diversos
extreballadors i extreballadores que hi han aportat el testimoni
de les seves vivències, així com familiars i altres particulars que han
cedit fotografies.Totes aquestes persones van respondre a la crida
que va fer l’Ajuntament amb el lema ‘Jo també hi vaig treballar’.
Ara la campanya es reprèn per recollir nou material que permeti
ampliar el centre i consolidar-lo com un testimoni viu del nostre
passat. Tots els qui hi vulguin col·laborar poden contactar amb la
regidoria de Cultura (93 772 50 30 / amillfi@diba.cat)

Aler t, Lluís Esteve Domènech, Pepita Esteve Casanovas,
Pere Mar tí Esteve, Àngel Matas Fosalba, Pepita Matas Padró,
Francesc Miralles Mestre, Juli Molano Royo, Teresa Munné
Bagué, Isabel Muñoz, Paquita Peixó Claramunt, Teresa Peixó
Claramunt, Laura Puig Sánchez, Lourdes Puig Parera, Josep
Rovira Camps, Joan Sabi Alàs, Mª Mercè Saenz de Pablo
Aler t, Ventura Tomás Mestres, Paquita Saenz de Pablo Aler t,
Lola Matas Fosalba, Chari Garrido Rueda i Paquita Boldú
Sabaté.

Agraïments:
Teresa Bonastre Llupià, Mercedes Costa Fàbregas, Matilde Dolz

Agraïments per la seva col·laboració especial:
Pepe Pérez Ortín, Antoni Càlix Alert i Josep Albiol Mercader.
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Les parcel·les municipals de Can
Valls tornen a sortir a subhasta a
preus rebaixats
L’Ajuntament ha tornat a posar a la venda
les cinc parcel·les que té en propietat a
la urbanització de Can Valls destinades
a ús residencial. Aquestes parcel·les -on
es poden edificar habitatges unifamiliarstenen ara un preu més avantatjós, ja que
s’ha ajustat a la realitat de l’actual moment
del mercat immobiliari. El preu de licitació
és de 77,36 euros per metre quadrat,
amb els costos d’urbanització inclosos.
Les parcel·les s’adjudicaran a les millors
ofertes econòmiques entre totes les que es
presentin a aquest procediment obert.
Amb superfícies que oscil·len entre els 450
i els 650 metres quadrats, les parcel·les es
troben en una zona, Can Valls, que ha estat
recentment urbanitzada i que disposa de
tots els serveis. Es tracta d’un entorn tranquil
i envoltat de naturalesa, a tres minuts del

casc urbà de Masquefa, les escoles, el CAP
i la zona comercial, i a només 25 minuts
de Barcelona. Per a més informació podeu
adreçar-vos als Serveis Territorials de
l’Ajuntament (C/Doctor Jover, 4).

Els propietaris de Can Valls pagaran un 10%
menys del previst per les obres d’urbanització
Una vegada feta la liquidació de les obres
d’urbanització de Can Valls, els propietaris
hauran de pagar menys del que estava previst
inicialment. Les obres van sortir a concurs
per un import d’1.749.097,44 euros més
IVA, i finalment s’han pogut tancar per un
preu inferior, rebaixant així en més d’un 10%
l’import de les quotes d’urbanització que
han d’abonar els propietaris de les parcel·les.
L’Ajuntament ha vetllat en tot moment pel
correcte desenvolupament dels treballs i
perquè aquests no comportessin una gran
despesa als veïns en aquests temps de

dificultats econòmiques.També va aconseguir
subvencions que van permetre rebaixar, ja
d’entrada, l’aportació dels propietaris en unes
obres que han dignificat la urbanització.
En aquesta voluntat de dignificar les
urbanitzacions, l’Ajuntament també ha
finalitzat ja els projectes de reparcel·lació i
urbanització del Maset i ho té tot a punt per
poder-hi fer les obres i solucionar les greus
mancances que té el barri. El Consistori
manté reunions amb els veïns per acordar la
fórmula més adequada per tirar endavant el
projecte.
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Horaris de les
dependències
municipals per les
festes de Nadal
El dimecres 25 de desembre i el dijous
26 totes les dependències municipals
romandran tancades per les festivitats de
Nadal i Sant Esteve. També el dimecres 1
de gener, primer dia de l’any, i el dilluns
6 de gener, dia de Reis. Els dies 24 i 31
de desembre els serveis municipals
també estaran tancats, amb l’excepció de
l’Ajuntament (C/ Major, 93) on hi haurà
serveis mínims (de 9h a 13h). La resta de
dies de les festes de Nadal els horaris dels
serveis municipals seran els següents:
Ajuntament
(C/Major, 93)
• Tancat els dies 25 i 26 de desembre i
1 i 6 de gener.
• Els dies 24 i 31 de desembre hi haurà
serveis mínims, de 9h a 13h
CTC
(Av. Catalunya, 58-62)
• Els dies 23, 27 i 30 de desembre, i els
dies 2 i 3 de gener, obrirà de 10h a 14h
Casal de Joves
(C/ Santa Clara, 16-22 –Recinte Rogelio Rojo)
• Tancat del 23 de desembre al 2 de
gener (ambdós inclosos)
Serveis Territorials
(C/Doctor Jover, 4)
• Del 23 al 31 de desembre (ambdós
inclosos) aquestes oficines romandran
tancades i caldrà adreçar-se a
l’Ajuntament.

MASQUEFA
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ACTUALITAT

Comerç segur

Davant la proximitat de les festes de
Nadal, la Policia Local de Masquefa
i els Mossos d’Esquadra han tornat a
activar aquests dies l’Operació Grèvol.
Es tracta d’un dispositiu especial per
reforçar la seguretat dels comerciants
i els clients en una de les èpoques
comercials més for tes de l’any.
Per això, aquestes dates els agents
intensifiquen els patrullatges a peu en
les zones de major activitat comercial
per prevenir i evitar que s’hi produeixin
fur ts, robatoris o estafes.
Els policies també visiten els botiguers
per donar-los consells sobre com evitar
possibles actes delictius i recordar-los
la necessitat d’extremar les mesures
de prevenció davant l’increment de
l’activitat comercial i les aglomeracions
pròpies de la campanya nadalenca.
En tot cas, davant qualsevol
problema cal trucar al 93 772
60 25 (Policia Local) o al 112
(Centre
d’Emergències
de
Catalunya)

Consells per extremar la seguretat
•
•
•
•

•
•

Cal que els treballadors tinguin consciència que les persones desconegudes no
han de conèixer les mesures de protecció i seguretat instal·lades.
En els moments d’ober tura i tancament cal fixar-se si hi ha gent que vigila.
Desconfieu de l’entrada a l’establiment de grups nombrosos; actuen de forma
coordinada per fur tar, utilitzant mètodes de distracció.
Durant el dia és convenient efectuar ingressos a les entitats bancàries per evitar
por tar al damunt una suma quantiosa de diners al final de la jornada. En el seu
defecte es pot instal·lar una caixa for ta de bitllets en un lloc amagat i introduirne regularment sempre que no hi hagi ningú a l’establiment.
Si disposeu de càmeres de seguretat, assegureu-vos que el gravador incorpora
marca d’aigua i que el teniu activat.
Si teniu un servei d’alarma connectada a CRA, instal·leu car tells visibles que
així ho indiquin.

Com actuar davant fets delictius
•

•
•
•

Si tot i les precaucions, sou víctimes d’un fet delictiu, és necessari denunciar-ho.
Podeu fer-ho a la Policia Local o als Mossos d’Esquadra. Per posar la denúncia
heu de saber que:
•
És aconsellable por tar un document d’identificació personal o facilitar
sempre el número de DNI.
•
Si heu patit un robatori, por teu una llista dels efectes sostrets amb el
màxim de dades significatives.
Si sou víctimes d’un delicte, no toqueu res i aviseu a la policia.
Si teniu coneixement d’un fet delictiu o en sou testimoni, aviseu la policia. La
col·laboració ciutadana és imprescindible per al coneixement de delictes i per
evitar-ne de posteriors.
Presentar una denúncia falsa està penat.
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Guanyadors del Concurs de Fotografia Vila de Masquefa

‘Esper a impaci
ent’. 1r prem
i.

‘Cor tina de fo
c’. 2n premi

premi
‘Núvols de color s’. 3r

La Biblioteca va acollir el dissabte 30 de novembre, coincidint
amb la Festa de Sant Eloi, el veredicte del Concurs de Fotografia
Vila de Masquefa convocat per la regidoria de Cultura. La
guanyadora del primer premi –dotat amb 200 euros- va ser
Gisel·la Esteve Rodríguez, amb la fotografia titulada ‘Espera
impacient’. El segon premi, de 100 euros, va recaure en Marc
Antoni Sánchez Valiente, autor del treball ‘Cortina de foc’. I el
tercer premi (50 euros) va anar a mans de Lídia Fernández
Sánchez, en representació del Centre d’Esplai Giravolt, per la

imatge ‘Núvols de colors’.
La varietat de les 39 fotografies presentades al concurs va fer
molt difícil la deliberació del jurat, integrat per la pintora M.
Àngels Esteve, els fotògrafs Jordi Gonzàlez i Lluís Salvadó, i el
divulgador musical Jordi Tomàs. Les 3 fotografies guanyadores
il·lustraran el calendari de l’any 2014 que editarà l’Ajuntament,
a més d’unes altres 10 imatges del concurs escollides pel jurat.
Tots els treballs es poden veure fins passades les festes de Nadal
en una exposició a la Biblioteca.

L’humor de Reugenio fa riure la Polivalent
“Saben aquel que diu...?”. La coneguda frase
del mític humorista Eugenio va tornar a
sentir-se a Masquefa. Reugenio –sens dubte
el millor de tots els qui l’han interpretat des
que ens va deixar ara fa onze anys- va fer
esclatar de riure les 120 persones que van
reunir-se a la Sala Polivalent de la Rogelio
Rojo per veure l’espectacle ‘Con todos mis
respetos’.
Produït per ‘Saben aquel que diu...

Produccions’ –companyia impulsada pel
fill d’Eugenio, Gerard Jofra- l’espectacle va
rescatar els millors acudits del geni, entre
ells autèntics clàssics dels anys 80 i 90.
Reugenio, amb el mateix rostre seriós i el
particular castellà amb fort accent català
del seu predecessor, també va arrancar els
aplaudiments del públic amb nous acudits
sobre l’actualitat política, social i econòmica
que hauria signat el mateix Eugeni.

MASQUEFA
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Masquefa viu la setmana més mediàtica
Els programes ‘Divendres’ (de TV3) i ‘Els
optimistes’ (de Catalunya Ràdio) van ser la
darrera setmana de novembre a Masquefa,
des d’on van fer diverses connexions
en directe per donar a conèixer la
nostra cultura, els costums i tradicions, la
gastronomia o els indrets d’interès turístic.
La gent i les entitats de casa nostra en van
ser els protagonistes principals.
Des de la plaça de l’Estació, ‘Divendres’ va
repassar els mots i expressions pròpies de
la nostra vila i es va fer ressò del Sopar de
Faves de l’Alzinar, de la tasca del CRARC i
de la tradició dels llegums i les arengades
en la gastronomia masquefina. També va
parlar amb la lingüista Carme Junyent de
la situació del català, i va descobrir 10
curiositats del món del cava amb les caves
Rossell i Raventós. A més, l’historiador
local Xavier Pérez va ensenyar el que
no ens podem perdre en una visita a
Masquefa. També vam ballar ‘swing’ al
ritme de la Big Dani Pérez.

D’altra banda, ‘Els optimistes’ d’Àngel
Llacer i Manu Guix van gaudir de la
música del saxofonista Dani Pérez, van
cremar adrenalina dins d’un cotxe de
Gas a Fons, van entrevistar el ‘rockabilly’
masquefí Àlex Sanz, i van passejar-se pel

mercat setmanal del dimarts. Divendres
van emetre el programa en directe des
de la Biblioteca.
L’Ajuntament de Masquefa va col·laborar
amb tots dos programes per fer possibles
les emissions.

Rècord de visitants a l’exposició de Missatgers
L’exposició de dibuix, pintura i ceràmica
que l’Associació Artística Missatgers va
organitzar a la Capella del Roser va ser un
autèntic èxit de participació. El nombre
de visitants s’ha incrementat notablement
des que la mostra s’ha traslladat a aquest
nou escenari. Aquest any s’ha batut el
rècord d’afluència. I és que molts curiosos
s’hi van donar cita per veure els dibuixos,
les pintures i les peces de ceràmica
elaborades per la cinquantena d’alumnes
de l’associació. Al mateix temps, van poder
redescobrir la capella, que va tornar a obrir
portes el 2012 després de ser rehabilitada
per l’Ajuntament.
La mostra va donar el tret de sortida amb

una inauguració carregada d’emotivitat
i art. Es va retre un càlid homenatge a
l’alumne José Miguel Santaella Robles, que
malauradament va deixar-nos aquest curs.
Es va fer lectura d’un discurs en memòria
seva i es va lliurar a la família una paleta de
ceràmica feta per l’artista Encarna Monroig.
Aquest mateix obsequi també el van rebre
l’infant de l’entitat que hi porta més temps
(Irene Cervera Guàrdia), el jove (Gerard
Olivas Porcar) i l’adult (Conxita Rovira
Sagués). A més, tots els alumnes van recollir
el diploma que acredita la seva participació
en el curs. L’acte inaugural va tenir la dansa
com a protagonista. Meritxell Llopart
Esteve va recitar dues poesies sobre la

pintura i la dansa escrites per ella mateixa. I
dues ballarines de l’Escola de Dansa Noemí
Rubira van oferir una actuació. Els alumnes
més joves de Missatgers també van ballar
una dansa del món.
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Festival multitudinari del Club Patinatge Artístic Masquefa
El festival anual del Club Patinatge Artístic
Masquefa va tornar a omplir el pavelló i
va confirmar el gran arrelament d’aquesta
disciplina esportiva i artística a casa
nostra. Fins a 130 patinadores -entre les
del club amfitrió i les entitats convidadesvan saltar a la pista per mostrar les 16
coreografies que tenien preparades. El
festival va tenir com a fil conductor una
passejada per la història.
Les 68 patinadores i els 2 patinadors
del CPA Masquefa van representar
diferents espectacles de fantasia. Les
seves actuacions van transportar els
espectadors fins a l’edat de pedra,
l’època romana o la civilització asteca. Els
mosqueters també van ser protagonistes
d’una altra coreografia. També hi va haver
exhibicions de la primera entrenadora
del club, Anna Baeza, i del segon
entrenador, Jordi Castillo, així com de la
monitora de dansa Júlia Sousa. A més, els
dos entrenadors i totes les monitores
(Andrea Nieto, Luz María Martínez,
Natàlia Rodríguez, Paula Icart i Júlia
Sousa) van protagonitzar un espectacle

inspirat en la civilització grega.
El festival va comptar amb un convidat
de luxe, el patinador del Foment Cardoní
i campió d’Espanya 2013 i subcampió
d’Europa 2012, Pere Marsinyach, que va
brodar dues excel·lents actuacions.També
va destacar la que va oferir la parella
formada per Cristina Benavides i Pedro
Martínez, del club de Santa Perpetua.

Emotiu homenatge
als avis de La Beguda
Els avis i àvies majors de 70 anys de La
Beguda van tornar a rebre el 12 d’octubre
un càlid homenatge, en una festa que vol
ser un reconeixement i un agraïment a
tots ells. El 63è Homenatge a la Vellesa va
començar amb missa. Tal i com és tradició,
tots els avis i àvies –en aquesta ocasió 24hi van arribar de la mà d’un acompanyant
que duia un vistós ram de flors. Després,
la comitiva –encapçalada pels grallers i
geganters- va desfilar fins a l’Envelat, on
es va gaudir d’un aperitiu i una deliciosa
paella. La festa va acabar amb un concert
de la Cobla Ciutat de Terrassa. Hi van
participar més de 150 persones.

El Bonavista Gym omple la Polivalent
La Sala Polivalent es va omplir el
dissabte 9 de novembre amb motiu de
l’exhibició del gimnàs Bonavista Gym.
Fins a 120 alumnes van fer-hi diver ses
demostracions de les disciplines
espor tives que practiquen al centre
i van mostrar la seva evolució al llarg

del cur s.
El nombrós públic que s’hi va donar
cita va gaudir d’exhibicions de
taekwondo ITF, boxa, ‘muai thay’,
aeròbic, aeròbic infantil, fitness,
jazz, step, spinning i gimnàstica de
manteniment per a la gent gran.

El festival, que s’havia obert amb una
marxa a càrrec de les patinadores
masquefines, va posar el punt final amb
una emotiva cloenda: l’actuació conjunta
de tots els clubs participants (el CPA
Masquefa, el CPA Sant Esteve Sesrovires,
el CPA Santa Perpètua, el CPA Pallejà,
el CP Castelldefels i el CPA Caldes de
Montbui).
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MÚSICA CONTRA LA SIDA
Solidaritat per partida doble
Els joves de Masquefa van
demostrar el dissabte 30 de
novembre que, quan es tracta de
solidaritat, no hi ha qui els guanyi.
Fins a 120 persones van omplir
el Casal de Joves per gaudir del
concert ‘Música contra la sida’, un
festival solidari per partida doble.
D’una banda, perquè serveix per
solidaritzar-se amb les persones
afectades per aquesta malaltia. I,
d’altra banda, perquè els assistents
fan també costat a les persones
i famílies que pitjor ho estan
passant en aquests moments
de crisi aportant un aliment per
entrar al concert.
En total es van recaptar més
de 200 quilos d’aliments de
primera necessitat i 50 quilos de
productes d’higiene personal, que
s’han fet arribar a l’Associació del
Grup de Voluntaris perquè els
distribueixi entre les famílies amb
menys recursos. També la cadena
de supermercats Caprabo es va
adherir a la causa i va donar diversos
productes d’alimentació i higiene.
Organitzat conjuntament per la
regidoria
de Joventut i la Comissió Jove U18 –un
grup de jovent que participa activament

del Casal, proposant i programant activitats
per al seu propi oci- el concert ‘Música
contra la sida’ va comptar aquest any amb
la participació dels grups Demonizers i

Pirat’s Sound Sistema. Els primers
van caldejar l’ambient del Casal
a ritme de rock dur i heavy, amb
versions d’Iron Maiden, Black
Sabbat o Mojinos Escocíos, als
quals van afegir alguns temes
propis. Els Pirat’s Sound Sistema
-grup referent en l’escena Sound
System, reggae i dance hall
catalana- van descarregar les
seves rimes reivindicatives a cop
de sons jamaicans.
Per tal de conscienciar els joves
en la prevenció del sida i altres
malalties de transmissió sexuals,
els organitzadors van repartir
entre els assistents un ‘kit’ que
consistia en fulletons informatius,
un preservatiu i un llaç vermell,
en mostra de solidaritat amb les
persones afectades.
La participació i el bon
funcionament del concert van
tornar a evidenciar que els
joves són capaços d’organitzarse i crear iniciatives i projectes
culturals de qualitat i solidaris.
Els organitzadors també agraeixen
la implicació del Centre d’Esplai Giravolt,
que va encarregar-se de la gestió de la
barra i va contribuir en la decoració de
l’espai.

Per què és important utilitzar preservatiu?
El preservatiu evita embarassos no
desitjats, prevé malalties de transmissió
sexual i és segur, pràctic i ara més
barat. És l’únic mètode que, a més de
ser anticonceptiu, protegeix davant
d’aquestes malalties. La seva eficàcia
depèn, en bona mesura, de la seva
qualitat i del correcte ús. Per això és
impor tant:

•
•
•

Comprar-los en farmàcies o altres llocs
que ofereixin garantia
Comprovar que estiguin en bon estat,
la data de caducitat i que tinguin la
cer tificació CE
Protegir-los de la calor, la llum i la humitat
excessiva. (Compte amb les car teres
i les guanteres dels cotxes, els canvis
de temperatura els poden deteriorar).
Guardeu-los en un lloc fresc i sec

•
•

Col·locar el preservatiu en el penis en
erecció, i evitant que quedi aire en el seu
interior.
No oblideu que l’alcohol i altres drogues
poden alterar la vostra capacitat de
decidir i poden por tar-vos a tenir una
falsa apreciació de la realitat i eludir la
utilització de mètodes de protecció

+ info: www.sexejoves.gencat.cat/
www.sidastudi.org

L’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
2014: CONTINUEM AL
COSTAT DE LES PERSONES
Estem a punt de tancar un altre any que tampoc
no ha estat fàcil. Aquest 2013 la prioritat per
al govern de CiU ha estat la mateixa que tot aquest temps de crisi:
fer costat a les persones, especialment a les que ho passen pitjor. Un
objectiu, aquest, que hem compartit amb tots els masquefins, els quals
-com podeu comprovar en aquesta mateixa revista- han tornat a
donar una lliçó d’humanitat implicant-se en diverses causes solidàries.
A tot ells, moltes gràcies!
El 2013 ha estat també un any de retrobament amb les nostres arrels.
Hem pogut rememorar els orígens pagesos de Masquefa amb la
renovada Festa del Raïm, i hem recordat el passat industrial amb la
Festa de Sant Eloi. Totes dues han estat fruit de la implicació de moltes
persones, però especialment –i es de justícia fer-los un reconeixementdels treballadors de l’Ajuntament, que s’han desviscut per organitzar-les,
fent, a més, que no comportin cap despesa addicional en el temps
que corren. Per sobre dels polítics, a l’Ajuntament tenim la sort de
comptar amb una plantilla de persones compromeses i qualificades,
que cada dia donen més del que se’ls demana per servir als vilatans. I
això malgrat que, sovint, alguns grups de l’oposició intenten qüestionar
injustament la seva feina, guiats només per interessos partidistes.
NO PERDEM MÉS
OPORTUNITATS!
A Masquefa els veïns lluitem per les
oportunitats del nostre dia a dia.
Uns estudiant, altres treballant, uns quants dissenyant projectes
professionals o empresarials i alguns altres proposant noves idees de
canvi per Masquefa. En definitiva tots buscant un futur millor.
Però davant de tot aquest potencial no hi ha cap lideratge, ningú
que treballi per cooperar i facilitar que tots aquests esforços es facin
realitat. Al capdavant hi ha un govern sense ambició i sense ganes
de transformar que s’està convertint en un obstacle pels veïns. No
innova, no crea i no té capacitat de lideratge. Al contrari, es dedica a
competir contra els masquefins.
-Competeix contra el teixit econòmic dificultant pujar les persianes
dia a dia. No ha estat capaç de recolzar, consolidar i fomentar el teixit
econòmic local sabent el que venia, i quan ara desenvolupa accions
només busca un titular “Èxit de participació”. Ens hem convertit en el
poble de les fires improvisades i sense resultats. Quan no es planifica
no s’aconsegueixen els objectius.
-Competeix contra el teixit associatiu i cultural copiant i dificultant
els projectes d’aquests. Quan entitats privades proposen projectes
d’abast local amb els seus propis recursos el govern hauria de
cooperar per facilitar l’èxit dels projectes. El govern del Sr. Boquete fa
el contrari, copia el projecte i el tira endavant amb recursos públics. La
incoherència i la improvisació són els eixos del govern.
En esta época del año solamente tenemos en
nuestro horizonte las Fiestas Navideñas.
La junta local del Partido Popular, con el
sentimiento de alegría que estas fiestas nos
Catalunya
provocan, queremos hacer llegar con esta
“Batega” los mejores deseos para nuestra ciudad
y nuestros convecinos.
Tenemos la certeza que el año que viene será el año de la remontada;
la importancia dependerá, en buena manera, del trabajo bien hecho de
los que gobiernan y del esfuerzo de todos en nuestra vida cotidiana.
¿Qué podemos hacer desde el Ayuntamiento?
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Aquest 2014 el repte continuarà sent el mateix. Mentre les retallades
i l’immobilisme s’imposen a molts llocs, a Masquefa seguirem fent –
gràcies a la gestió acurada dels darrers anys- importants inversions que
refermaran aquesta aposta per les persones. L’exemple més clar són
els 800.000 euros que s’invertiran en fer un nou Centre de Dia i pisos
tutelats per a la gent gran i les persones dependents a l’antic cinema.
O el nou Casal d’Avis que ocuparà l’actual consultori una vegada obri
portes, el primer trimestre de l’any, el reivindicat Centre d’Atenció
Primària.
Aquesta aposta per les persones passa també per projectes urbanístics
que contribuiran a millorar la seva qualitat de vida, com la reordenació
del Sector Nord –unes obres que són a punt de començar- o la
urbanització del Maset. Una vegada enllestits els treballs de Can Valls,
volem ara resoldre l’error històric que es va cometre amb aquesta
urbanització -que té els carrers molt degradats i no disposa de
clavegueram- perquè els seus més de 900 veïns hi puguin viure de
manera digna i en igualtat de condicions que la resta de masquefins.
L’Ajuntament ja ha fet els deures i encara la recta final dels tràmits
administratius. Atesos els moments actuals, però, volem que la decisió
sobre quan podran començar les obres la prenguin els mateixos veïns,
i és per això que convocarem un procés consultiu.
Us desitgem un Bon Nadal i un millor 2014
Convergència i Unió
-Competeix contra els ciutadans negant la col·laboració i la
transparència en temes claus del nostre municipi com el POUM
o els pressupostos. I el pitjor, no entén que significa el concepte
“participació”. Aquest govern simplement és autoritari.
-I finalment, competeix contra tots dissenyant uns pressupostos
foscos, irreals, que eleven els impostos i taxes al màxim, però sense
oferir un projecte de futur.
Davant de tot això... No podem perdre més oportunitats! Com ho
podem fer?
-Exigim l’activació de polítiques reals de desenvolupament econòmic
que consolidin el teixit comercial, fomentin la creació d’empreses i
recolzi als emprenedors. Les fires improvisades no són el camí. La
planificació, la innovació i la creativitat sí!
-Reclamem un gir social clar! Els ciutadans i veïns de Masquefa al
centre de totes les decisions. Les accions polítiques s’han d’avaluar
en funció de l’interès social, no per capricis. Fer pistes de pàdel ha de
ser l’objectiu d’un govern local? És la política esportiva que demanen
els ciutadans?
-Reivindiquem la col·laboració com a eix bàsic de la governança. La
cooperació real entre administració, teixit econòmic i societat civil
facilita que passin coses!
Gaudiu les properes festes entre família i amics i aprofiteu al màxim
tots els moments d’alegria i germanor! 365 desitjos de felicitat!
Progrés Municipal (PSC - APM)

Para empezar, repasar este presupuesto para 2014; aumentamos el
gasto total en un porcentaje muy superior a lo razonable. Para ésto
debemos subir la contribución de los masquefinos. No importa que
estemos en crisis, si hay protestas, la culpa la tiene el gobierno de España.
¿Será el año del nuevo CAP? ¿Cómo es posible que estemos aún sin
fecha y presupuestando el adecuar su entorno?
En épocas de crisis hay que ajustarse el cinturón, quitar lo superfluo,
hacer el trabajo rentable, no enajenar el patrimonio municipal para
tapar agujeros; si aumentamos las cargas impositivas al ciudadano,
debemos justificarlas muy claramente, no están los tiempos para gastar
el dinero en tonterías o, y es lo más grave, con intenciones partidistas
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con las que no todos estamos de acuerdo.
En otro orden de cosas, no nos cansaremos de pedir el respeto a las
leyes vigentes y el respeto a los que no pensamos igual. Por ejemplo,
¿Ha recibido la Guardia Urbana instrucciones para permitir colocar una

PA I CIRC
Benvolguts veïns, acabem l’any amb l’aprovació dels pressupostos de l’any 2014 amb només els vots a favor de l’equip de govern. Són
uns pressupostos, tal com prevèiem, electoralistes, estan pensats
per encarar el darrer any abans de les eleccions amb l’antiga fórmula
romana del “Panem et circenses” que traduït al català vol dir ”Pa i
circ”, una fórmula pensada ja al Segle I per distreure a la població
amb actes i entreteniments, en definitiva una fórmula per mantenir
el poble distret de la política.
La prova més evident és el sorprenent increment en la partida de
la regidoria de cultura; agraïm que per fi s’hagi pensat en la cultura,
però un govern que en els darrers anys només ha destacat per la
manca de sensibilitat amb les entitats culturals de Masquefa, per la
manca de criteri i per l’absència d’un projecte cultural seriós pel
municipi, ja no li queda gaire per no dir gens credibilitat.
L’any 2014 també veurem inversions en obra, és clar. A un any de
les eleccions no pot faltar el “totxo”, la desfasada i vella política de
fer un equipament amb subvenció i després ja veurem com paguem
la llum, la calefacció, el manteniment, el personal i la neteja, en definitiva, més endeutament pels capricis i propaganda de l’equip de
govern que haurem de pagar entre tots o vendre patrimoni.

bandera ilegal (estelada) en una farola? Y, ya que estamos, ¿para cuando
Sr. Alcalde el cumplimiento de la ley de banderas?.
Un saludo afectuoso y Feliz Navidad y mejor 2014.
Partit Popular

Ens sorprèn, però, que no s’hagi pensat gaire en augmentar els pressupostos dels Serveis Socials; a Masquefa hi ha famílies que només
tenen un àpat al dia per menjar. La situació d’alguns masquefins és
dramàtica, i cal actuar. Fa temps que parlem d’engegar una Taula
de Dinamització Econòmica en la que puguin seure tots els agents
econòmics i socials que poden aportar iniciatives. Pensem que es
necessària i vital la participació ciutadana, l’equip de govern continua
sense trobar un model més enllà d’improvisacions sense objectius
clars que reverteixin d’una forma estable i real en la dinamització
de l’economia local.
Per últim volem felicitar tots els masquefins i masquefines per l’èxit
que ha significat tenir TV3 a casa nostra. Agrair la iniciativa de l´Alzinar, que ha suposat que tot el país ha conegut la nostra història, la
nostra cultura, gastronomia, les nostres paraules i en definitiva, les
nostres arrels.
Des d’ERC, us desitgem un Bon Nadal i unes Bones Festes!
Esquerra-AM

La revista ‘Masquefa Batega’ no es fa responsable ni necessàriament comparteix les opinions
expressades en aquesta secció pels diferents grups municipals de l’Ajuntament
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NOM: Voluntaris de Ràdio Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 20 de juliol de 1996
INTEGRANTS: Actualment l’emissora compta amb grup de
voluntaris format per 13 col·laboradors, a més del director, Dario
Muhi. CATEGORIA: Comunicació
ACTIVITAT: la tasca dels voluntaris permet a Ràdio Masquefa
apropar a totes les llars informació i una programació de proximitat
que no es pot trobar en cap altre mitjà que no sigui local
adreça: C/ Sant Antoni, 1 telèfon: 93 772 67 94
web: www.radiomasquefa.com
e-mail: radiomasquefa@masquefa.net
facebook: www.facefook.com/radio.masquefa
twitter: @RadioMasquefa

Voluntaris de la ràdio: les persones que
porten la informació de casa a totes les cases

Ràdio Masquefa (91.6 FM) va començar l’activitat, tal com se la coneix avui, i en els actuals estudis del
carrer Sant Antoni, l’any 1996, fruït de la il·lusió i l’atreviment d’un grup de joves masquefins. No obstant
això, la ràdio ja havia iniciat les seves emissions anys enrere en altres ubicacions i, en els seus orígens, de
manera clandestina. De fet, es té coneixement de la seva tasca encara en plena època franquista, com
un mitjà per defensar el català. En l’actualitat s’està treballant en un estudi de la història de la ràdio que
s’enllestirà aquest 2014 i que serà motiu d’una exposició.
Tant aquelles primeres emissions, com les que es fan avui, han estat possible gràcies a la feina desinteressada
de moltes persones que han decidit format part de l’equip humà de la ràdio, i hi han treballat cada dia
per portar la informació, l’entreteniment i la veu dels masquefins a totes les llars. Avui Ràdio Masquefa
compta amb un equip de col·laboradors que segueix el testimoni de tots aquests voluntaris. Està format
per la Carmen Romero, el Julio Arbós, el Ramon Ruiz, la Pili Irigaray, el Xavier Capdevila, la Laura Arbós, el
Cristian Aguado, el Christian Gómez, l’Àlvaro Pérez, el Víctor Díez de Ulzurrun i, com a planter més jove,
el Jaume, el Víctor i el Gerard Vela. També té la col·laboració dels joves alumnes de la USEE de l’institut. El
Juan, el Joan, la Nerea, la Maria i l’Alba, amb les professores Estela i Noèlia, hi fan un taller que veurà els
fruits al gener.
Tots aquests voluntaris roben hores a la son, a la família i als amics per dedicar-les a la ràdio. Ho fan
sense rebre cap altra cosa a canvi que la satisfacció de realitzar una tasca important per a la vila com
informar, entretenir i donar veu a la societat. Són ells els qui, conjuntament amb el director de l’emissora,
Dario Muhi, fan possible la retransmissió dels esdeveniments socials, culturals i esportius de casa nostra.
Precisament perquè tots ells s’hi deixen la pell, Ràdio Masquefa ha fet els darrers anys un important salt
quantitatiu i qualitatiu, amb la consolidació d’una graella que inclou una àmplia producció pròpia feta pels
col·laboradors. Això, juntament amb l’adhesió a La Xarxa de Comunicació Local, fa que l’emissora ofereixi
aquest curs més programes que mai. A més, la ràdio viurà un nou impuls al gener, quan es traslladarà a
l’antiga Biblioteca, a peu de carrer, i guanyarà unes noves instal·lacions.

‘Des dels seus orígens i fins ara, les emissions de Ràdio
Masquefa han estat possible gràcies a la tasca de moltes
persones que s’hi han dedicat desinteressadament”

