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El 13 d’abril, portes obertes 
al nou CAP de Masquefa

‘Masquefa sona bé’,  nou cicle 
estable de música de qualitat

LLARS 
D’INFANTS,
un aliat per a 

les famílies
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L’Ajuntament de Masquefa (C/Major, 93), 
el Centre Tecnològic Comunitari (avinguda 
Catalunya, 60) i les escoles del municipi 
recullen permanentment taps de plàstics 
per poder-los vendre i obtenir, així, fons per 
a causes solidàries.
Els taps que els vilatans porten en aquests 
punts permanents de recollida es venen a 
una empresa especialitzada que els fon per 
a reutilitzar-los. La meitat dels diners que 
s’obtenen es destinen a l’Associació del 
Grup de Voluntaris de Masquefa perquè 
pugui comprar aliments i productes de 
primera necessitat per a les famílies del 

municipi amb menys recursos. L’altra meitat 
es dedica a causes benèfiques puntuals; 
actualment a una campanya per ajudar 
la família de l’Owen, un nen d’Igualada 
d’un any i mig amb extrofia epispadias 
severa màxima a nivell abdominal. L’Owen 
necessita canvi de bolquers cada 20 minuts i 
diverses intervencions quirúrgiques, algunes 
de les quals només es poden fer als Estats 
Units. La família ha creat una pàgina web 
(www.ayudaaowen.es), on trobareu més 
informació. 
Us animem a col·laborar-hi!.
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SABÍEU QUE...

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 (Martorell)       93 775 51 03
AMBULÀNCIA 061 / 112
ANAIGUA                            93 772 75 32
BOMBERS                                         112
BUTANO (Martorell)             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 
A LA DONA 636 365 631
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 
CATALANS 93 205 15 15

GAS NATURAL. Distribució. 902 200 850
GUARDIA CIVIL 062
HISENDA (Igualada) 93 804 65 61
HISPANO IGUALADINA             93 804 44 51
HOSPITAL (Martorell) 93 774 20 20
INEM (Martorell) 93 775 10 62
INFORMACIÓ GENERAL  012
INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
JEFATURA TRÀNSIT (BCN)        93 298 65 00
JUTJAT DE PAU 93 772 57 57
LLAR INFANTS MUNICIPAL 
FRANCESC MATA I SANGHÉS93 772 50 24

MOSSOS D'ESQUADRA 112
ORGT (Masquefa)                    93 775 92 55
ORGT (Piera)            93 472 92 23
PARRÒQUIA SANT PERE 93 772 52 26
POLIESPORTIU                         93 772 63 92
REGISTRE PROPIETAT 93 803 11 18
RENFE                                      902 24 02 02
SANITAT RESPON 902 11 14 44
SEGURETAT SOCIAL (Igualada) 93 804 62 62
TAXI 93 771 60 12                            
TAXI                                    600 542 614
TAXI 8 places i adaptat 648 659 009

RECOLLIDA SOLIDÀRIA DE  TAPS DE PLÀSTIC 

El fum ambiental del tabac és 
una barreja del fum que exhalen 

les persones que fumen i del  derivat 

de la combustió passiva de la cigarreta. 

El resultat n’és un fum molt tòxic, que 

conté irritants respiratoris i cancerígens. 

En comportar-se com un vapor, el fum 

ambiental del tabac queda impregnat 

en el medi ambient, sobretot a la roba, 

els cabells, els mobles, les cortines…
Els infants són un dels grups més 

sensibles als seus efectes, tant per la 

seva immaduresa, com pel fet que 

tenen la freqüència respiratòria més 

elevada, la qual cosa afavoreix l’entrada 

d’una major quantitat de compostos 

tòxics en l’organisme.

Què no hem de fer?
• Fumar a casa quan el nadó no hi 

és. El fum queda impregnat
• Fumar i ventilar la casa després 

d’haver-hi fumat
• Fumar en zones limitades de la 

casa
• Fumar a la finestra o el balcó, amb 

la porta oberta
• Fumar al cotxe
• Fumar davant el nadó en espais 

oberts

Infància sense fum
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EL REPORTATGE

“Aquí els nens fan moltes coses que a 
casa és difícil que puguin fer”, afirmen la 
Gemma Pertegaz i l’Àngels Soteras, les 
directores de les dues llars d’infants que hi 
ha a Masquefa: l’Escola Bressol Municipal 
La Baldufa, que va obrir portes l’any 2003, 
i la Llar d’Infants Municipal Francesc Mata 
i Sanghés de La Beguda, en funcionament 
des de 2008.
Però, quines són totes aquestes coses? 
D’entrada, l’escola bressol, després de la 
família, és el primer espai de socialització 
del nen. “A la llar d’infants els nens es 
relacionen amb altres infants de la seva 
edat, amb les educadores, amb altres 
famílies...”. I això és important perquè “ells 
aprenen molt per mimetisme, mitjançant 
l’observació els uns dels altres”. També 
assimilen valors com ara compartir : 
“entenen que les joguines no són només 
seves, que han de compartir-les amb els 
companys; aprenen que cal esperar, que 
no poden tenir tot el que volen en el 
moment que ho volen, i també que han 
de compartir l’atenció de les educadores”.
Les llars, a més, afavoreixen el 
desenvolupament motriu dels infants: 
“normalment a casa tenen espais més 
limitats, i aquí, en canvi, disposen d’espais 
grans, tous, amb desnivells, adequats per 
gatejar, posar-se drets, caminar, girar...”. Els 
nens fan activitats de psicomotricitat amb 
el suport de les educadores. 
Altres propostes com els contes, les 
cançons, o senzillament comunicar-
se entre ells i amb les educadores, 
estimulen l’aprenentatge del llenguatge 
verbal i la capacitat d’expressió de les 
emocions. “Disposem d'altres recursos 
verbals, plàstics, d’expressió ... dels que 
habitualment es tenen a casa, i tot el que 
aprenen aquí després es nota quan arriben 
a l’escola, a P3”. “Les mestres ens diuen 
que el seu llenguatge és més fluid i que es 
comuniquen millor”, expliquen l’Àngels i la 

Gemma.
Igual d’important és l’adquisició d’hàbits 
d’autonomia bàsics per al dia a dia. “Els 
ensenyem a menjar sols –i a menjar de tot, 
a rentar-se les mans, a mocar-se, a penjar la 
jaqueta quan arriben a l’aula...”.
Les dues directores també destaquen 
els avantatges que les llars d’infants 
comporten per a les famílies. “Reben un 
suport professional en una etapa complexa 
de la criança i educació dels seus fills; els 
ajudem a resoldre dubtes, inquietuds, 
preocupacions”. També la relació amb 
altres famílies del centre els permet trobar 
respostes als seus interrogants i compartir 
experiències. A més, els pares i mares que 
arriben de nou al municipi “estableixen 
vincles d’amistat amb altres famílies, i això 
facilita la seva integració”.

Un projecte educatiu comú
L’Escola Bressol Municipal La Baldufa 
i la Llar d’Infants Municipal Francesc 
Mata i Sanghés formen part del Servei 
d’Atenció a la Petita Infància i a la Família 
de l’Ajuntament de Masquefa. Ambdós 
centres comparteixen un mateix projecte 
educatiu. Són espais on els nens i nenes 
aprenen a fer-se grans, proporcionant-los 
seguretat i confiança perquè siguin els 
protagonistes del seu propi aprenentatge 
i les seves experiències. L’equip educatiu, 
amb una llarga experiència, els educa 
en un ambient afectiu i comprensiu, i els 
aporta els estímuls que afavoreixen el seu 
desenvolupament integral: tant emocional 
com físic, social i cognitiu. Tot això 
s’aconsegueix mitjançant activitats en què 
es treballen àrees com la psicomotricitat, 
el llenguatge verbal, l’experimentació, la 
música i la plàstica. 
Aquest projecte educatiu reposa 
sobre cinc pilars. D’una banda, l’atenció 
individualitzada, ja que s’atenen les 
necessitats de cada infant d’acord amb 

LLARS D’INFANTS
El pas entre la família i l’escola
Les llars d’infants col·laboren amb les famílies en la criança i educació dels seus fills i filles 
de 0 a 3 anys. Aquesta és una etapa especialment important, ja que el seu desenvolupament 
posterior depèn, en gran mesura, de les experiències i aprenentatges que els nens adquireixen 
en aquests primers anys. Més enllà de les parets del niu familiar, entrar a l’escola bressol és 
travessar la porta on comença tot un món nou

el seu propi ritme de creixement i 
maduració. D’altra banda, l’aprenentatge 
significatiu, on l’experimentació té un 
paper fonamental: es proposen activitats 
per explorar, descobrir i donar resposta a 
la curiositat dels infants. I en tercer lloc, el 

(Continua a la pàgina següent)
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contacte amb la natura: en tots dos centres 
hi ha arbres, plantes i un petit hort perquè 
els infants aprenguin a cuidar i estimar la 
natura. A més, es tracta d’escoles obertes, 
que potencien la relació amb l’entorn 
més proper, per exemple organitzant 
sortides perquè els nens coneguin espais, 
activitats i persones del municipi. L’altre 
gran pilar és la participació de les famílies, 
amb les quals les professionals mantenen 
una comunicació constant i comparteixen 
estratègies perquè el procés educatiu sigui 
coherent i eficaç. A més, els pares i mares 
participen conjuntament amb els infants i 
l’equip educatiu en diverses activitats, tallers, 
passejades o festes al llarg del curs.

Preinscripcions a les 
llars d’infants
Les preinscripcions a les llars d’infants (primer 
cicle d’Educació Infantil) per al curs 2014-

2015 s’han de fer del 5 al 16 de maig, ambdós 
inclosos.
 A l’Escola Bressol Municipal La 
Baldufa de Masquefa  (C/ Rogelio Rojo, 30 
– 93 772 50 11) les preinscripcions es poden 
fer de dilluns a divendres, de 10 a 13h i de 15 
a 16.30h.
 A la Llar d’Infants Municipal 

Francesc Mata i Sanghés de La Beguda 
Alta (C/ dels Horts, 50 – 93 772 50 24) les 
preinscripcions es poden fer els dilluns, dimarts 
i dimecres de 10 a 13h, i els dijous i divendres 
de 15 a 16.30h. El divendres 25 d’abril, de 17 
a 19h, tots dos centres faran una jornada de 
portes obertes per donar a conèixer a les 
famílies les seves instal·lacions i serveis. 

Tot i no tractar-se d’una etapa 
d’escolarització obligatòria, l’educació 
dels infants de 0 a 3 anys és una 
prioritat per a l’Ajuntament. El 
Consistori ha fet els darrers cursos 
un esforç econòmic extraordinari 
i ha augmentat la seva aportació al 
finançament de les llars d’infants, per 
tal que la retallada de la Generalitat no 
afecti tant la butxaca de les famílies. Fins 
fa cinc cursos la Generalitat destinava 
1.800 euros per cada plaça d’escola 
bressol, aproximadament un terç del 
cost de la plaça. Els altres dos terços 
es dividien per igual entre Ajuntament 
i famílies. Però la Generalitat ha anat 
retallant successivament la seva 
aportació fins als només 875 euros per 
plaça. Per contrarestar-ho, i per reduir 
l’impacte a les famílies, l’Ajuntament 
ha incrementat la seva contribució 
molt per sobre del terç: aquest curs 
assumeix el 48% del cost de cada 
plaça. A més, davant l’actual context 
econòmic, aquest proper curs 2014-
2015 congelarà la quota que paguen 
les famílies (165 euros mensuals i una 
quota anual de material de 90 euros).

L’Ajuntament 
congelarà les quotes 
el curs vinent
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“Aquesta és una feina totalment 
vocacional, has de donar el 100% 
cada dia”
La Fabiana Gavilán, la ‘Fabi’, és mestra d’educació infantil. Tot just va 
acabar Magisteri, el 1990, va començar a treballar en llars d’infants i 
ja no ha deixat de fer-ho. Aquest és el seu cinquè curs a La Baldufa. 
Té molt clar que aquesta és una professió “totalment vocacional”. 
“Això ho has de portar a la sang: els nens necessiten sempre el 
màxim de tu, no pots fallar ni un sol dia, no els diguis que no et 
trobes bé perquè no ho entenen; has d’estar al 100%, perquè ells 
sempre tenen les piles carregades”. També és una feina que no 
permet desconnectar. “Quan sóc a casa, rumio quines coses noves 
podem fer a la llar”.
Per a la ‘Fabi’, el més important de l’escola bressol és la tasca de 
socialització. “Els nens van omplint la motxilla d’experiències que 
a casa no podrien tenir”. “Veuen que hi ha més persones al món, 
que han de compartir ... i que hi ha unes normes, que s’ha de res-
pectar els altres, que no es pot pegar...”. A ella els infants també li 
aporten molt: “gaudeixo de la seva innocència, de la seva capacitat 
de sorprendre’s amb qualsevol cosa”. “A vegades només esperen 
un petó o una abraçada”.
En tots aquests anys de professió, “les mestres, els nens i les fa-
mílies hem canviat molt”. “Ara les educadores tenim molt clar el 
que necessiten els infants: no han d’estar asseguts a la cadira pin-
tant, sinó fer activitats més experimentals; els nens ho toquen tot, 
parlen per les mans”. Pel que fa als pares i mares, detecta “certa 
obsessió perquè els nens no plorin”. “Per als nens és dolent que 
només fent ‘meeeec!” els ho donin tot”. Per això recomana als 
pares que els posin normes, “que aprenguin a dir ‘no’ i a mante-
nir-lo, encara que el fill els faci alguna rabieta”. “En aquesta etapa 
s’assenten les bases de tots els aprenentatges, i això repercuteix 
després quan són més grans”.

“A la llar el nen guanya nous 
referents, es fa menys dependent 
de la mare, i això l’ajuda a créixer”
La Marga Zambrano porta el seu fill Hèctor a la llar d’infants 
de La Beguda. Primer l’Hèctor va estar a casa, ja que la Marga 
tenia reducció de la jornada laboral i, a més, s’ho podia com-
binar amb la seva mare. Però ella, que és mestra d’educació 
infantil i havia treballat a l’escola bressol La Baldufa, tenia clar 
des del primer moment que li portaria. “No tant per motius 
laborals, sinó, sobretot, pels beneficis que l’escola bressol té per 
als nens”. En entrar en contacte amb altres infants i adults, “el 
nen guanya nous referents, la família deixa de ser el referent 
únic, es trenca la dependència absoluta del pare i la mare, i això 
l’ajuda a créixer com una persona autònoma”.
També és important per a la mare, “per trobar el seu espai, i 
per adonar-se que no ets imprescindible les 24 hores del dia 
per al teu fill: li dones l’oportunitat de créixer, de desenvolu-
par-se, d’aprendre i d’estimar amb els altres, no només amb 
tu”. És conscient que aquesta potser no és una mentalitat molt 
estesa: “els pares, encara que diguem tot això, a vegades no ens 
ho acabem de creure, i tendim a actuar d’una manera sobre-
protectora i paternalista que no ajuda els fills a desenvolupar-se 
per sí mateixos, i a ser feliços”. “Adonar-te que el teu fill pot ser 
feliç sense tu, a vegades costa!”, conclou. 
La Marga ha notat una evolució important en l’Hèctor des que 
va a l’escola bressol. “Abans, quan estava a casa i volia agafar 
una joguina a la que no arribava, em cridava de seguida; ara puja 
a la cadira i l’agafa ell”. “I això –continua- em fa molt feliç, per-
què veig que és capaç per sí mateix”. Destaca que quan l’Hèc-
tor arribarà a l’escola “ja tindrà molt de guanyat a nivell d’apre-
nentatge i de continguts; a la llar d’infants ja està treballant les 
rutines, el llenguatge, l’expressió o la lògica matemàtica”.

“A les llars els infants aprenen que hi ha 
normes i que s’han de complir ; els pares han 
d’aprendre a dir ‘no’ i a mantenir-lo”

“A vegades els pares actuem de manera 
sobreprotectora i paternalista, i això no 

contribueix a que els fills puguin desenvolupar-se”

FABIANA GAVILAN
Educadora de La Baldufa

MARGA ZAMBRANO
Mare de l’Héctor



MASQUEFA batega     6

Davant de la recerca de feina moltes persones ens trobem 
amb alguns impediments. “Estem en crisi, les empreses ja no 
truquen, no hi ha ofertes de la meva professió, hi ha més gent 
preparada que jo, el meu currículum no arriba, en l’entrevista no 
m’han deixat parlar...” són algunes de les frases més repetides. 
Acostumem a veure la part limitant de la nostra situació, tot 
allò que ens impedeix arribar on volem. Ens fem uns autèntics 
experts en detectar aquestes barreres! 
Ens aquests tallers de coaching per a persones en situació d’atur 
hem pogut constatar aquesta percepció de la realitat, però no 
només aquesta. El fet de poder compartir i experimentar la 
pròpia realitat des del coaching grupal, ha donat l’opció d’obrir 

noves portes; hem anat trencant de mica en mica aquestes 
barreres que ens limiten, i hem vist que també hi ha oportunitats.
En aquests tallers hem pogut experimentar quina és la nostra 
actitud davant de la recerca de feina, i si és aquesta la que 
realment volem tenir. Hem vist com deixem que ens influeixi 
tot allò que passa al nostre voltant, i com permetem que això 
condicioni les nostres accions. Hem pres consciència de quins 
recursos tenim, alguns dels quals moltes vegades no considerem 
vàlids. Hem après a comprometre’ns amb un objectiu clar i a 
valorar qui som i qui volem ser dins d’aquesta recerca. 
I tot això com ho hem fet? Doncs, prenent consciència d’allò 
que realment és important per a cadascú de nosaltres, quins 
són els valors que estic honrant i estic traint en aquesta recerca 
de feina. Descobrint quin és el meu objectiu real darrera del fet 
de voler treballar ; aprenent que allò que passa al nostre voltant 
no sempre podem controlar-ho, i moltes vegades ni tan sols 
influir-hi. Però, en canvi, sí que està a les nostres mans poder 
decidir com -de quina manera- vivim aquestes situacions. Hem 
arribat a la conclusió que això no depèn de la crisi, ni de la 
quantitat d’ofertes de treball que em pugui trobar al mercat 
laboral, sinó que un mateix és qui decideix com viure aquesta 
nova experiència, fent-se responsable i valent, utilitant tots els 
recursos que tenim per arribar on volem. 
Marta Vizcaíno - Coach

LA RECERCA DE FEINA

COACHING PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR
En el procés de recerca de feina, la nostra actitud, la manera com el vivim, és també molt 
important. No ens podem deixar endur pel desànim, i hem de saber veure tot allò que tenim 
de bo. El curs ‘Jo busco feina: coaching per a persones en situació d’atur’, organitzat per 
l’Ajuntament, proporciona eines per mantenir una actitud positiva durant la recerca d’un lloc 
de treball, per descobrir quins són els nostres punts forts, i per fixar-nos uns objectius i un 
pla d’acció per assolir-los. Un dels grans atractius del curs són les sessions de coaching amb 
els participants. El curs l’imparteix la coach Marta Vizcaíno, de l’empresa Grupformaexpert, 
amb seu al viver del CTC.
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Fira Futur va tornar a ser capaç d’enganxar un públic heterogeni. 
Hi van passar molts joves -alguns d’ells en visites escolars–, als 
quals aquest saló vol ajudar a prendre una decisió complexa com 
el seu futur acadèmic o professional, i també persones adultes que 
volen continuar formant-se per tenir majors opcions de trobar 
feina o progressar laboralment. Tots ells van conèixer de primera 
mà les propostes de 22 centres, entre universitats, instituts, 
acadèmies, serveis d’ocupació, institucions i cossos de seguretat.  
Per tal que els visitants poguessin fer-se una idea exacta d’algunes 
de les sortides professionals que els esperen, també es va habilitar 
un espai destinat a la mostra d’oficis. 
A més, per segon any consecutiu, el saló va tornar a donar respostes 
a les persones que tenen idees de negoci i volen crear la seva 
pròpia empresa gràcies a l’estand conjunt que hi van instal·lar els 
centres de serveis a les empreses dels Ajuntaments de Masquefa, 
Piera, Igualada i Vilanova del Camí, i el Consell Comarcal de l’Anoia.
Un dels grans atractius de la fira és l’atenció directa i personalitzada 
que s’ofereix als visitants, tant per part dels mateixos expositors 
com dels orientadors de la Xarxa Transició Escola-Treball de 
l’Anoia Sud, i aquest any també d’una orientadora de la Diputació. 
Aquests professionals ajuden joves i adults a resoldre interrogants 
com ara ‘Què més puc estudiar?’, ‘Si estudio, quines ofertes laborals 
m’esperen?’ o ‘Quina formació em pot ajudar a progressar a la 

feina?'.
Abans que obrís portes, la fira es va inaugurar amb un acte amb 
l’alcalde, Xavier Boquete, el Cap del Servei de Suport Municipal de 
la Diputació, Òscar Pascual, i l’inspector de zona del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, Albert Ramírez. Tots tres 
van destacar el paper de Fira Futur en l’acompanyament a les 
transicions educatives i professionals, una de les claus per a millorar 
la formació, i per tant, les opcions d’ocupabilitat i d’inserció laboral. 
Boquete, a més, va reivindicar la tasca que, des de la proximitat, 
ofereix el món local.
També es va donar a conèixer un vídeo de la Diputació sobre 
jornades i fires d’orientació organitzades en diversos municipis 
–entre aquestes Fira Futur de Masquefa- i es van presentar dos 
projectes de diversificació curricular impulsats conjuntament per 
Ajuntaments i instituts. En concret, el projecte ‘Tastet d’oficis’, 
promogut per l’Ajuntament i l’institut de Masquefa, i el projecte 
‘Popet’, impulsat per l’Ajuntament de Piera i l’institut Guinovarda.
Fira Futur es va complementar amb tres xerrades-col·loqui –un 
recurs cedit per la Diputació- adreçades a joves, adults i famílies.
L’Ajuntament agraeix la col·laboració de tots els qui fan possible la 
fira, i aquest any especialment també a Vivers Àuria, que va cedir 
les plantes per decorar el saló, i els alumnes del curs de PQPI de 
jardineria i vivers, que van contribuir al disseny de l’espai. 

FIRA FUTUR 
respon els interrogants de joves i adults 
sobre els seu futur formatiu i laboral
Gairebé 500 persones van passar per la Sala Polivalent atrets per la vuitena Fira Futur, el gran aparador de 
les diferents opcions que existeixen a Masquefa i el seu àmbit d’influència tant per a continuar estudiant 
com per incorporar-se al mercat laboral o millorar l’actual lloc de treball. Aquesta xifra, sumada a la dels 22 
expositors, certifiquen un any més que la fira està plenament consolidada com la mostra de referència en 
formació, ocupació i emprenedoria. 

La novetat d’aquesta vuitena edició de Fira 
Futur va ser la presència dels PTT-PQPI de 
l’Anoia Sud i Igualada, que van oferir informació 

sobre aquests estudis que proporcionen, als 
joves que no han acreditat l’ESO, una formació 
bàsica i uns coneixements professionals per a 
millorar les seves oportunitats d’ocupabilitat. 
En el cas de l’Anoia Sud, aquest any s’està fent 
un curs de vivers i jardins i un altre de gestió 
administrativa.

Un estand dels PTT-PQPI, 
la novetat
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Fins a 22 persones de Masquefa i altres localitats veïnes van 
participar al CTC en la sessió de networking organitzada per la 
regidoria de Promoció Econòmica amb l’objectiu que poguessin 
establir contactes i explorar possibles vies de col·laboració i 
negoci. Tots els assistents tenien un denominador comú: el seu 
caràcter emprenedor. Hi van prendre part persones que tot just 
comencen a madurar la possibilitat de crear la seva empresa, 
altres que ja tenen molt clara la idea de negoci, emprenedors 
amb el projecte en marxa i professionals que ja havien muntat 
una empresa abans i van aportar la seva experiència.
Després d’una explicació sobre què és el networking, a càrrec 
de Míriam Riera, de l’empresa Efectiva Comunicació, cada 
assistent va presentar breument el seu cas, la seva idea de 
negoci o el seu projecte a la resta, i posteriorment, es va 
obrir un torn d’intervencions per intercanviar impressions i 
experiències, aportar-se consells els uns als altres, facilitar-se 
contactes i estudiar col·laboracions. A més, el tècnic d’empresa, 
Óscar Solaz, va explicar els recursos i serveis que l’Ajuntament 
ofereix a empreses i emprenedors, i l’emprenedor local David 
Oller, de l’empresa de projectes web aTotArreu.com, amb seu 
al viver del CTC, va explicar la seva experiència. Els participants 
van fer una valoració molt positiva de la sessió, que era gratuïta, 
i alguns d’ells van mostrar-se interessats en què es pugui 
completar amb un futur seminari de generació d’idees.

Els municipis de la Xarxa TET 
Anoia Sud també s’alien per 
treballar conjuntament en 
promoció econòmica

Després dels bons resultats obtinguts en matèria de formació, 
els vuit municipis que integren la Xarxa Transició Escola Treball 
de l’Anoia Sud han fet les primeres passes per estendre aquest 
model d’èxit basat en la cooperació intermunicipal també als 
àmbits de l’ocupació i l’emprenedoria. L’objectiu és sumar 
esforços i treballar de manera coordinada per oferir plegats 
més i millors serveis a les persones que busquen feina, als 
emprenedors i les empreses. 
Els municipis de la Xarxa TET –Masquefa, Piera, Capellades, 
Hostalets, Cabrera, la Pobla, Vallbona i la Torre- sumen una 
població de més de 40.000 habitants, fet que permetrà optar 
a recursos supramunicipals procedents d’altres administracions 
per posar en marxa més projectes i serveis. La cooperació 
entre els vuit municipis farà que tots els veïns de l’Anoia Sud 
puguin accedir als diferents recursos complementaris que cada 
Ajuntament ofereix en els àmbits de l’ocupació i l’emprenedoria 
i compartir-los, garantint, així, que tant les persones que 
busquen feina com els emprenedors i les empreses tinguin els 
mateixos serveis i oportunitats. Els alcaldes van signar l’acord 
el 17 de març al CTC.
En l’àmbit de la formació, la Xarxa TET Anoia Sud ha fet possible 
que aquest territori pugui disposar de recursos com ara cursos 
de preparació de les proves d’accés a Cicles Formatius i cursos 
de PQPI. Fins ara els alumnes s’havien de desplaçar per fer-los. 
També l’organització de Fira Futur, entre altres iniciatives. 

22 persones amb esperit 
emprenedor exploren 
possibilitats de negoci en una 
sessió de networking

NOTÍCIES
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L’Ajuntament ha instal·lat tres 
desfibril·ladors externs automàtics al camp 
de futbol, al poliesportiu i al CTC per poder 
actuar ràpidament en el cas que alguna 
persona que es trobi al seu interior o en 
les proximitats pateixi una aturada cardíaca, 
proporcionant-li una primera assistència 
que pot ser fonamental per salvar-li la vida. 
S’han escollit aquests emplaçaments per 

cobrir la màxima superfície del municipi i 
perquè es tracta d’espais públics amb una 
alta concurrència de persones i/o on s’hi 
practica esport.
Els desfibril·ladors, d’alta tecnologia i 
portàtils, destaquen per la seva facilitat 
d’ús: qualsevol persona pot utilitzar-los en 
el moment en què sigui necessari, seguint 
les instruccions de veu que proporciona 
el mateix aparell. La instal·lació ha anat a 
càrrec d’Espais Cardioprotegits Catalunya.
Paral·lelament l’Ajuntament organitzarà 
el dia 9 d’abril, a les 7 de la tarda, a la 
Biblioteca, una xerrada oberta als vilatans 
per explicar-los com funciona un DEA i 
com actuar en cas d’urgència. Cal inscriure-
s’hi a l’Ajuntament, trucant al 93 772 50 30 
o enviant un correu a masquefa@diba.cat. A 

més, es faran dues sessions formatives per a 
les entitats, els dies 25 d’abril i 9 de maig a la 
tarda. També el personal municipal ha rebut 
una formació específica. 
La Policia Local ja va incorporar l’any passat 
desfibril·ladors en els cotxes patrulla.

NOTÍCIES

El nou CAP entrarà en funcionament el 14 d’abril
El dilluns 14 d’abril entrarà en 
funcionament el nou Centre 
d’Assistència Primària de Masquefa. 
Aquest equipament permetrà fer un 
important salt qualitatiu en l’atenció 
sanitària als masquefins, al mateix temps 
que garantirà unes condicions de treball 
òptimes per als professionals. El dia 
abans, el diumenge 13, s’organitzarà una 
jornada de portes obertes, de 10 del 
matí a 2 del migdia, perquè els vilatans 
puguin visitar les instal·lacions.
El nou CAP és un edifici modern i 
funcional, amb espais  amplis, diàfans i 
lluminosos. Tots els serveis assistencials 
se situen en la planta baixa –a peu de 
carrer- per facilitar l’accés a la gent gran 
i les persones amb mobilitat reduïda. 
Disposa de servei de medicina de família, 
servei de pediatria, servei d’infermeria 
d’adults, servei d’infermeria pediàtrica, 
-tots en torn de matí i tarda-, servei 
d’atenció a la salut sexual i reproductora 
(llevadora) – 3 dies a la setmana- i un 
nou servei d’odontologia. Fins ara els 
masquefins havien de desplaçar-se a 
Martorell per ser visitats per l’odontòleg. 
Hi destaquen un espai específic per 
a l’atenció d’emergències, un espai 
per a les extraccions de laboratori i 
un espai polivalent que podrà acollir 

activitats comunitàries. El centre ha estat 
totalment equipat amb nou aparatge 
mèdic. El nou CAP també és un edifici 
de gran eficiència energètica i integrat 
harmònicament en el seu entorn, ja 
que manté un diàleg coherent amb 
l’estètica de La Fàbrica Rogelio Rojo. 
El seu disseny és resultat d’un concurs 
d’idees al qual en van presentar 
quaranta despatxos d’arquitectura. El 
de Masquefa serà el CAP de capçalera 
de la zona Martorell Rural, que inclou 
els municipis de Sant Esteve Sesrovires, 
Sant Llorenç d’Hortons, Gelida, Castellví 
de Rosanes i Masquefa. La direcció de 
l’Equip d’Atenció Primària d’aquesta 
zona s’instal·larà a la primera planta del 
CAP.
El centre és resultat d’una inversió 
d’1.889.915,28 euros (IVA no inclòs), 

i de l’esforç econòmic que ha fet 
l’Ajuntament, el qual, tot i no tenir les 
competències en sanitat, ha avançat 
aquests diners a la Generalitat. Amb 
aquesta aposta, l’Ajuntament ha 
possibilitat que el nou CAP sigui 
una realitat, garantint, així, una sanitat 
propera i de qualitat als masquefins. 
L’equipament ha estat projectat per 
poder donar resposta a un possible 
augment futur de la demanda. 

El diumenge 13 es 
faran portes obertes 

perquè els vilatans 
puguin conèixer el nou 

equipament

Masquefa, una vila 
cardioprotegida
L’Ajuntament instal·la tres 
desfibril·ladors i farà formació 
a entitats i vilatans

Els dies 10 i 11, atenció d’urgències a l’actual consultori
Per tal de facilitar la posada en marxa del nou centre, el dijous 10 i el divendres 11 d’abril no hi haurà visites programades a 
l’actual consultori del carrer de les Escoles, però sí un servei d’atenció d’urgències, amb un metge de medicina general i infermeria.
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Euronet 50/50 max arriba a les escoles
Euronet 50/50 max és un projecte europeu per fomentar l’estalvi 
energètic en els equipaments educatius a partir del canvi d’hàbits 
dels usuaris. L’estalvi energètic reverteix en un benefici econòmic que 
es reparteix entre el gestor de l’equipament, 
en el nostre cas les administracions locals, i el 
centre educatiu.
A Masquefa, les escoles Font del Roure i El 
Turó participen en aquest projecte que té 
una durada de tres anys: 2014, 2015 i 2016. 
L’escola Font del Roure ja va començar a 
treballar en la posada en marxa del projecte 
el mes de març, i l’escola El Turó l’iniciarà el 
setembre vinent.
El primer pas per desenvolupar el projecte 
és la creació d’un equip energètic, que 
constitueix el motor del projecte a l’escola. D’ara i fins a finals d’any, 
els membres de l’equip energètic es reuniran periòdicament per 
promoure mesures d’estalvi, implicar tota la comunitat escolar en la 
seva posada en pràctica, i valorar els resultats obtinguts. 
Els alumnes de l’escola Font del Roure ens expliquen la primera 

trobada de constitució de l’equip energètic: “els nens i nenes de 5è i 
6è vam fer un petit discurs a la resta de l’equip sobre el coneixement 
de l’energia, l’efecte hivernacle, l’estudi de les factures del gas i 

l’electricitat, el recorregut de la instal·lació 
energètica, la difusió per tota l’escola ... i també 
vam explicar alguns consells per no gastar 
tanta energia a partir d’ara”. Els integrants de 
l’equip són la Teresa (directora), el Raül Tejero 
(5è B), la Carme Alias (tècnica d’Educació 
de l’Ajuntament), la Laia Giménez (5è B), la 
Mercedes Sanmiguel (de l’AMPA de l’escola), 
l’Ares Rivas (6è a), el Lluís Perales (conserge), 
el Sergio Melendo (6è A), l’Eva (la tutora de 
6è A), l’Eva González (6è A), el Miquel Gallego 
(5è A), el Jordi Miquel (6è B), la Júlia Cano (5è 

A) i la Maryam Farhaoui (6è B). Els escolars afegeixen que  “a partir 
d’ara ens reunirem un cop a la setmana amb l’Eva per començar 
a fer aquest treball”, i que “els companys de cinquè d’aquest any 
explicaran tot el que estem fent als qui el curs vinent facin cinquè”. 
Tenen ganes “d’aprendre molt i fer la feina ben feta!”.

Celebracions del 25è aniversari de l'Escola El Turó

L’Escola El Turó celebra aquest any el 25è aniversari de la seva 
fundació i ja està fent diverses activitats al voltant d’aquest 
esdeveniment.
En la festa de Carnaval d’enguany el Carnestoltes va ser el ‘Senyor 
25’, que va arribar acompanyat d’un gran pastís, amb tots els 
mestres del centre disfressats d’espelmes d’aniversari. A més, el 7 
de març, en la jornada de portes obertes, l’escola va rebre la visita 
de les famílies dels alumnes i també la de molts antics escolars, 
que van passar per un fotocall i van signar el llibre de dedicatòries. 
Les celebracions continuaran amb els Jocs Florals que tindran 
lloc per la Diada de Sant Jordi, i que aquest any estaran dedicats 
a l’escola. Hi participaran tots els nens i nenes de l’escola i els 
treballs dels guanyadors es publicaran en una revista i en el bloc 

del centre.
També s’ha fet una samarreta commemorativa amb el logo de 
l’aniversari. Tots aquells que la vulguin adquirir la poden encarregar 
al despatx del centre. Així mateix, per al dia 30 de maig, de 2/4 
de 5 a les 8 de la tarda, s’està preparant una festa d’aniversari al 
pati, amb diverses activitats, tallers i actuacions. Hi participaran 
l’AMPA, l’Ajuntament i diversos exalumnes que, individualment o 
com a integrants de diverses entitats de Masquefa, s’han ofert 
a col·laborar en aquest esdeveniment. La festa estarà oberta a 
tothom. Us hi esperem!
Trobareu més informació sobre la celebració del 25è aniversari al 
facebook ‘Escola El Turó 25è aniversari’ i al bloc http://blocs.xtec.
cat/escolaelturomasquefa/

Imatge gegant de felicitació feta entre tots els alumnes i docents de l’escola
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NOTÍCIES

El web de l’Ajuntament, distingit per la seva 
transparència amb el Segell Infoparticip@
L’Ajuntament de Masquefa ha estat distingit amb el Segell 
Infoparticip@ per la qualitat i transparència informativa de la pàgina 
web municipal (www.masquefa.cat). El de Masquefa és un dels 48 
ajuntaments dels 947 que hi ha a Catalunya que han obtingut 
aquest guardó (36 segells, 9 mencions i 3 reconeixements) en 
la seva primera convocatòria. De la comarca de l’Anoia també 
ha estat reconegut amb el Segell Infoparticip@ el web de 
l’Ajuntament de Vilanova del Camí.
Els premis Inforparticip@ són una iniciativa del Laboratori de 
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de 
la Universitat Autònoma de Barcelona creada per a millorar la 
transparència de la comunicació pública local. El lliurament dels 
guardons va tenir lloc el 18 de març al Palau de Pedralbes, en un 
acte que va reunir representants dels 48 ajuntaments, i que va ser 
presidit per la Vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Joana 
Ortega, i el Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
Ferran Sancho. L’alcalde, Xavier Boquete, va recollir el Segell 
Infoparticip@  en representació de l’Ajuntament de Masquefa. 
Va estar acompanyat del regidor de Participació Ciutadana i 
Comunicació, Joan Carles Pérez.
Aquest segell vol ser un reconeixement als ajuntaments que 
duen a terme bones pràctiques en transparència i comunicació 
en els webs municipals, i al mateix temps promoure-les entre la 
resta de corporacions. Aquestes bones pràctiques s’avaluen en el 
mapa infoparticip@ (www.mapainfoparticipa.com) a partir de 41 
indicadors que responen a quatre preguntes bàsiques a les quals 

els ciutadans tenen dret a tenir resposta: Qui són els representants 
polítics?, Com gestionen els recursos col·lectius? Com informen 
de la gestió dels recursos col·lectius? I Quines eines ofereixen per 
a la participació ciutadana en el control democràtic?
El web municipal de Masquefa ha aconseguit una puntuació del 
87,80% en el compliment d’aquests indicadors, després de la 
segona onada d’anàlisi dels webs fetes pels promotors del segell. 
Els consistoris amb més d’un 75% dels indicadors complerts 
reben el Segell Infoparticip@|. La concessió d’aquest segell és 
per al Consistori un estímul i un punt de partida per a continuar 
millorant el web municipal i potenciar-lo com una eina transparent, 
oberta, que doni compte de la gestió municipal i dels recursos 
públics, i que afavoreixi la participació dels vilatans.

L’Ajuntament recorda que els propietaris de finques i 
parcel·les, segons el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, 
tenen l’obligació legal de mantenir-les netes i en condicions de 
seguretat, salubritat i decòrum, tancant els terrenys i retirant-ne 
els matolls, les males herbes i les escombraries. Amb aquesta 
mesura s’evita el risc d’incendis i també altres problemes de 
salubritat i higiene, com ara l’aparició de rates, mosquits tigre i 
altres insectes.
En cas que els propietaris no les mantinguin en les degudes 

condicions, l’Ajuntament pot obrir expedients d’ordre d’execució 
i ordenar-los que netegin les parcel·les. Si els propietaris no ho 
fan s’exposen a importants sancions econòmiques: fins a 1.000 
euros quan es tracta del primer incompliment, de 1.001 a 2.000 
euros quan és el segon incompliment, i de 2.001 fins a 3.000 
euros en el cas que sigui el tercer o successius incompliments.
A més, l’Ajuntament pot encarregar-se de fer la neteja 
subsidiària de les parcel·les, repercutint-ne el cost econòmic als 
propietaris de les finques.

Avís: els propietaris de parcel·les tenen l’obligació legal de mantenir-les netes i en condicions de seguretat

L’Ajuntament de Masquefa té a la venda cinc parcel·les de 
la seva propietat a Can Valls, d’entre 450 i 650 m2, per a 
habitatges unifamiliars:

•	 Preus rebaixats!: 77,36 €/m2 (costos 
d’urbanització inclosos)

•	 Situades en una zona recentment urbanitzada i 
amb tots els serveis

•	 Entorn tranquil i envoltat de naturalesa
•	 A 3 minuts del casc urbà de Masquefa, les escoles, 

el CAP i la zona comercial 
•	 A només 25 minuts de Barcelona 

Interessats truqueu al 93 772 50 30 (ext. 2) o adreceu-vos a 
Serveis Territorials de l’Ajuntament de Masquefa (C/ Doctor 
Jover, 4).

Parcel·les residencials a Can Valls per només 77,36€/m2
Viu envoltat de natura i amb totes les comoditats
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La programació, que ja es va estrenar 
amb l’actuació de la prestigiosa Banda 
Simfònica de Roquetes-Nou Barris, 
portarà fins a Masquefa aquest 2014 
unes altres cinc reconegudes formacions 
d’estils ben diferents, que oferiran 
concerts gratuïts. Aquest cicle s’emmarca 
en el programa municipal ‘Fem Cultura’, 
que inclou moltes altres propostes 

culturals.
‘Masquefa sona bé’ ens ofereix 
l’oportunitat de gaudir de diverses 
maneres d’interpretar la música, 
representades per intèrprets i 
formacions de caires variats. La música 
ha esdevingut un dels principals vectors 
comunicatius de la nostra societat però, 
malgrat això, només la música de consum 
és present en la majoria dels mitjans de 
comunicació. Per això aquest cicle de sis 
concerts en directe aposta per divulgar 
i promocionar la música de qualitat i 

de més difícil comercialització. Tots els 
concerts es faran a la Sala Polivalent de 
La Fàbrica Rogelio Rojo, i són d’entrada 
gratuïta. 
El cicle ja va alçar la batuta, el 23 de març, 
amb un primer concert de la Banda 
Simfònica de Roquetes-Nou Barris de 
Barcelona, una formació que acumula 
més de 600 concerts en 25 anys damunt 
dels escenaris. Nombroses persones van 
omplir la Polivalent per seguir l’actuació 
d’aquesta banda fundada l’any 1989.

FEM CULTURA

‘Masquefa sona bé’. Aquest és 
el suggeridor títol del nou cicle 
estable de música en directe 
que ha organitzat la regidoria 
de Cultura amb la coordina-
ció i la producció musical de 
Jordi Tomàs

CINC CONCERTS MÉS FINS A FINAL D’ANY 
Després del concert inaugural, 
‘Masquefa sona bé’ ens reserva uns 
altres cinc plats forts d’aquí a final d’any.

Diumenge 18 de maig - 19:00 h 
AMAZING GOSPEL
Gospel- Viure el cant coral
Amazing Gospel és un cor de música 
gospel de la Xarxa Gospel de Catalunya. 
Amb seu a Esparreguera, té cantaires de 
diferents poblacions del Baix Llobregat i 
l’Anoia. Va iniciar la seva activitat l’octubre 
de 2011 amb uns 50 cantaires i no ha parat 
de créixer, fins arribar als 94 components 
actuals. El dia 2 de juny de 2012 es va 
presentar oficialment en un concert benèfic 
al Teatre de la Passió d’Esparreguera. Les 
ganes, la passió, el sentiment, i sobretot 
l’amor per la música fan que cada assaig, 
cada actuació, cada petita col·laboració es 
transformi en un esdeveniment únic.

Diumenge 8 de juny - 18:00 h
JOVE ORQUESTRA 
D’UNIVERSITARIS (JOU)
L’orquestra- Passió per la música
La Jove Orquestra d’Universitaris agrupa 
estudiants de tot Catalunya amb l’objectiu 
de difondre i promoure la música sota 
l’aixopluc de l’Escola de Música de 

Gràcia, a Barcelona. La JOU també dóna 
l’oportunitat de continuar el seu camí als 
músics universitaris que assoleixen el Grau 
Professional a qualsevol conservatori o 
que volen seguir amb la seva formació. Va 
néixer l’any passat i, de moment, compta 
amb una plantilla d’uns vint-i-cinc membres.

Dijous 4 de setembre - 18:00 h
CALIDAE
El cuquet de la música i el retorn a Masquefa
Calidae és una formació de músics 
professionals que ja gaudeixen de la seva 
jubilació. Tots ells tenen, però, el cuquet de 
la música. Ara toquen per plaer personal i 
pel dels qui els escolten en els concerts que 
van fent, especialment a terres gironines. Hi 
trobem músics que han tocat molts anys a 
les més destacades cobles-orquestres, com 
ara Els Montgrins, La Principal de la Bisbal 
o La Selvatana. D’altres han fet llargues 
estades a l’OBC. Aquesta orquestrina de 
Caldes de Malavella interpreta música 
clàssica i moderna.

Diumenge 19 d’octubre - 18:00 h
COBLA CONTEMPORÀNIA
La música de cobla - Una manera 
d’interpretar la música
Des de l’any 1995, la Cobla Contemporània 

ens mostra una manera diferent 
d’interpretar la música. La seva innovació 
permanent en el món de la cobla ha estat 
molt acceptada. Destaquen també per 
la promoció de joves compositors, per 
un repertori del tot variat i per la seva 
tasca en l’edició discogràfica de diferents 
col·leccions estables. L’any 2004 l’Obra 
del Ballet Popular els va atorgar el Premi a 
les Iniciatives Renovadores per l’aportació 
festiva a les ballades de sardanes. Des de  
2007 els guanys de les vendes dels seus 
discs es destinen a l’ONG Mans Unides.

Diumenge 30 de novembre - 
12:00 h
MOBY DIXIE
Dixieland Una música del Sud
Moby Dixie és una formació musical 
del Vallès Oriental dedicada a tocar jazz 
tradicional. I ho fa a la manera de les 
bandes de New Orleans (Louisiana), al 
sud dels Estats Units. El seu repertori 
inclou temes clàssics d’aquest estil 
anomenat dixieland. Aquesta música 
encomanadissa i alegre s’escolta en 
diferents actes, cercaviles, concerts i festes 
de tot Catalunya. En destaquen, però, les 
participacions al festival Vijazz Penedès de 
Vilafranca del Penedès. 
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Dilluns 21 d’abril -11h- 
Cementiri Vell
SORTIDA CULTURAL:
 ‘El castell de Masquefa’
A càrrec d’Andrea Velázquez, graduada en 
Història per la UB

Dissabte 26 d’abril –
Sant Sadurní d’Anoia
SORTIDA CULTURAL: Visita a les 
Caves Codorniu  i el Museu de la 
Xocolata

Dissabte 10 de maig -17h 
-Biblioteca
CAFÈS AMB HISTÒRIA: 
Agatha Christie: una vida entre 
assassinats i arqueologia’

A càrrec de Felip Massó Professor d’Història 
Antiga i Arqueologia i membre d’Arqueonet

Dissabte 7 de juny –
Sant Fruitós del Bages
SORTIDA CULTURAL: Visita 
guiada a Món Sant Benet
*Inscripcions: final de maig

Dissabte 6 de setembre –Igualada
SORTIDA CULTURAL. Esmorzar 
i visita al Museu dels Traginers
*Inscripcions: final d’agost

Dissabte 11 d’octubre – 17h – 
Biblioteca
CAFÈS AMB HISTÒRIA: L’art 
preromànic a Catalunya
L’Alta Edat Mitjana va veure la florida 
d’un dels més vells estils de Catalunya: l’art 

romànic
A càrrec de Soraya Belmonte, llicenciada 
en Història, màster en Gestió Patrimonial i 
membre d’Arqueonet

Dissabte 8 de novembre – 
Barcelona
SORTIDA CULTURAL: Visita 
guiada al Born Centre Cultural
*Inscripcions: final d’octubre

Dissabte 13 de desembre – 17h- 
Biblioteca
CAFÈS AMB HISTÒRIA: Mòmies: 
mite i realitat
Què és una mòmia, i per quin motiu es 
practicava a l’antic Egipte?
A càrrec de Felip Massó Professor 
d’Història Antiga i Arqueologia i membre 
d’Arqueonet

També en el marc del programa estable 
d’activitats ‘Fem Cultura’, aquest mes de 
març s’ha estrenat la nova temporada de 
l’espai d’història i debat ‘Cafès amb Història’. 
La nova programació inclou com a novetat 
l’organització de diverses sortides culturals 
per visitar llocs singulars, les quals se sumen 
a les habituals xerrades i conferències sobre 

temes històrics i el posterior debat amb 
els assistents. Les xerrades les imparteixen 
professors membres de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).
El dissabte 22 de març es va fer la primera 
sessió de la temporada. Amb el títol ‘Entre la 
història i el mite: què hi ha d’història i mite en 
l’Atlàntida, el Minotaure, la Torre de Babel...?, 

va anar a càrrec de Felip Masó Ferrer, 
professor d’Història Antiga i Arqueologia i 
membre d’Arqueonet. 
A més, el 21 d’abril, el Dilluns de Pasqua, 
tindrà lloc la primera sortida cultural: una 
visita al Cementiri Vell, dirigida per Andrea 
Velázquez, graduada en Història per la 
Universitat de Barcelona.

‘Cafès amb història’ estrena temporada
La nova programació inclou sortides culturals per visitar llocs d’interès

A més dels ‘Cafès amb Història’ i 
el nou cicle musical ‘Masquefa sona 
bé’, el programa estable d’activitats 
‘Fem Cultura’ dóna l’opor tunitat als 
masquefins de gaudir de moltes altres 
propostes al llarg de l’any. 
Dues de les més par ticipades són els 
balls populars que se celebren cada 
quinze dies a la Sala Polivalent i les 

sor tides al teatre. També la Biblioteca 
apor ta propostes a la programació: 
organitza periòdicament xerrades 
i conferències, exposicions, recitals 
poètics, presentacions literàries i 
trobades amb autors, tallers per a totes 
les edats i espectacles infantils. 
Entre les activitats mensuals destaquen 
el Club de Lectura, un espai que 

fomenta l’intercanvi d’opinions sobre 
un mateix llibre entre els lectors de 
la Biblioteca, i els contacontes -amb la 
tor tuga Coloraines com a protagonista- 
per a infants de 2 a 6 anys. 
Aquest any la Biblioteca també 
ha engegat un cicle d’exposicions 
temàtiques anuals, amb la mostra ‘300 
anys dels fets de 1714’.

Balls populars, sortides al teatre, xerrades, exposicions ... i molt més!
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L’Ajuntament sancionarà els bancs i les grans empreses que 
tinguin pisos buits permanentment
El de Masquefa va ser un dels primers 
ajuntaments de la comarca en aprovar, al 
febrer, una moció que preveu “sancionar 
els immobles permanentment desocupats 
propietat d’entitats financeres i altres grans 
empreses”. Promoguda conjuntament per 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH), l’Assemblea Masquefa 15-M, la CUP, 
CiU, PSC, ERC i el regidor no adscrit David 
Minoves, la moció es va aprovar enmig dels 
aplaudiments dels representants de la PAH 
que van omplir la Sala de Plens. 
El text mostra el compromís “d’endegar 
mesures municipals en base a la legalitat 
i competències existents” per “garantir el 
dret a l’habitatge de la població i fer front a 
l’emergència ocupacional”. En aquest sentit, 
recorda que l’actual crisi ha portat milers 
de famílies a la impossibilitat de fer front a 

les quotes hipotecàries o del lloguer de la 
seva llar. La moció aposta per “aprovar un Pla 
Municipal d’Habitatge que reguli degudament 
les mesures per a evitar la desocupació 
permanent i injustificada d’habitatges 
enumerades a l’article 42, de la llei 18/2007”.
També acorda “elaborar programes 
d’inspecció per detectar, comprovar i 
registrar els immobles que es troben 
en situació de permanent desocupació, 
començant pels que són propietat d’entitats 
financeres i altres grans empreses”, i també 
“instruir procediments administratius on es 
determinin, coneguin i comprovin els fets, 
un cop detectada la desocupació”. Aquests 
procediments “hauran d’acabar amb una 
resolució que declari si s’està produint 
una situació de desocupació permanent 
constitutiva d’una utilització anòmala de 

l’habitatge”. La moció planteja la imposició, 
prèvia advertència, de “fins a 3 multes 
coercitives que poden arribar als 100.000 
euros, si transcorregut el termini fixat en el 
Pla Municipal d’Habitatge no s’ha produït 
l’ocupació de l’immoble”. També preveu 
“crear una plataforma municipal de lloguer 
social, on poder rebre dels propietaris, i oferir 
als ciutadans, tots els habitatges que no estan 
rebent l’ús adequat”, fent que tots aquells 
immobles als quals s’hagi obert expedient 
entrin com a primera mesura.
El text va prosperar amb 10 vots a favor: els 
7 de Convergència i Unió –la regidora Laia 
Albiol va haver d’excusar l’absència al Ple per 
motius personals- i els de Progrés Municipal 
(PSC-APM), Esquerra i David Minoves. El 
representat del Partit Popular es va abstenir, 
i el de Força Masquefa va votar-hi en contra.

Amb el lema ‘Jo sóc ADF. Voluntaris pel 
bosc’, l’Agrupació de Defensa Forestal de 
Masquefa ha engegat una campanya per 
cercar nous voluntaris. L’ADF té com a 
principal finalitat la prevenció i la lluita contra 
els incendis forestals. També treballa per la 
protecció de la fauna i la flora salvatges, per 
la restauració d’espais naturals degradats, la 
plantació d’arbres, el manteniment de camins 

i pistes forestals i l’educació ambientals.  
L’agrupació –formada per l’ajuntament i 
propietaris agrícoles i forestals- compta amb 
diversos voluntaris que hi col·laboren de 
manera altruista. Totes les persones que s’hi 
vulguin afegir poden contactar amb l’ADF 
de Masquefa al telèfon 647 70 90 78 o bé 
mitjançant el formulari que trobaran a la 
pàgina web www.adfmasquefa.net.

L’Associació de Propietaris de Can Quiseró 
fa 40 anys i ho celebrarà el diumenge 27 
d’abril-coincidint amb el Dia del Soci- amb 
una festa oberta a tothom. La celebració 
s’estrenarà a les 12 del migdia amb una 
exposició de diaris de La Vanguardia dels 

anys 70, al local social. A les 2 es farà una 
paellada popular. Els tiquets es podran 
comprar els diumenges 13 i 20 d’abril, de les 
5 a les 8 de la tarda, al local de l’associació. 
Els socis disposen de 4 tiquets gratuïts, i a 
partir del cinquè paguen 5 euros per tiquet. 

El preu del tiquet per a les persones que 
no són sòcies és de 13 euros. Després del 
dinar es lliuraran plaques commemoratives 
als antics presidents de l’associació. La 
festa es tancarà, a partir de 2/4 de 6, amb 
l’exhibició de bike trial de Dani Gómez.

El 27 d’abril, festa del 40è aniversari de l’associació de Can Quiseró

Vols ser voluntari de l’ADF?
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L’Ajuntament de Masquefa s’ha sumat al 
rebuig expressat per una gran majoria 
d’ajuntaments catalans i d’arreu de l’estat 
contra la reforma del món municipal 
que promou el PP. El Ple Municipal va 
aprovar, en una sessió extraordinària al 
febrer, iniciar la tramitació per formalitzar 
davant del Tribunal Constitucional un 
conflicte en defensa de l’autonomia 
local contra la Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL), elaborada pel govern de l’Estat. 
D’aquesta manera, l’ajuntament masquefí 
s’uneix als nombrosos ajuntaments que 
volen salvaguardar l’autonomia local 
davant l’amenaça que suposa aquesta 
nova llei amb una evident voluntat 

recentralitzadora. Amb l’excusa d’un fals 
malbaratament per part dels ajuntaments, 
LRSAL atempta greument contra 
l’autonomia local i pretén suprimir la 
prestació de serveis bàsics als ciutadans 
per part dels municipis, per exemple en 
àmbits tan sensibles com els serveis socials, 
l’educació o la promoció econòmica. 
L’acord aprovat afirma que la LRSAL 
suposa “una retallada competencial 
sense precedents que comportarà un 
important retrocés, atès que afectarà 
de ple als serveis que presten els 
ajuntaments”. I afegeix que la nova llei 
fa que “el municipalisme torni a un 
model de quaranta anys enrere, amb 
un marc competencial raquític”, acabant 

amb el valor de proximitat que permet 
“l’actuació per garantir uns mínims de 
cohesió i convivència en el conjunt de 
pobles i ciutats de Catalunya”. També 
denuncia que afectarà “a la quotidianitat 
i a les necessitats bàsiques de la gent”, 
reduint “la capacitat de resposta dels 
governs locals”.
L’acord es va aprovar amb 11 vots 
favorables: els 8 de Convergència i Unió 
i els de Progrés Municipal (PSC-APM), 
Esquerra i el regidor no adscrit David 
Minoves. El representant del Partit Popular 
va votar-hi en contra, i el regidor de Força 
Masquefa no va formular el seu vot ja que 
prèviament va haver de ser expulsat del 
Ple per reiterats insults i injúries. 

L’Ajuntament tanca el 2013 amb números positius
L’Ajuntament de Masquefa ha tancat 
el pressupost municipal del 2013 
amb números positius i complint tots 
els paràmetres de la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària i Financera del govern 
de l’Estat. L’exercici es va saldar amb un 
superàvit (capacitat de finançament) 
d’1.004.635,11 euros, un resultat 
pressupostari (diferència entre ingressos 
i despeses) positiu de 372.211,05 
euros, i un romanent de tresoreria de 
2.244.259,54 euros. Aquesta darrera 
xifra és el fons líquid que l’Ajuntament 
tindria acumulat en les arques municipals 
si hagués ingressat tots els diners que té 
pendent de cobrar, per exemple d’altres 
administracions que han compromès 
partides però que encara no les han fet 
efectives.
El Consistori aconsegueix tancar un 

exercici amb números positius per segona 
vegada des del 2006. Aquell any, en plena 
bonança econòmica, l’anterior equip de 
govern tripartit havia liquidat el pressupost 
municipal amb un romanent de tresoreria 
de només 891,63 euros i sense deixar 
cap provisió per a insolvències, és a dir, 
diners reservats per a fer front a eventuals 
impagaments d’altres administracions o 
vilatans. El 2013 es tanca amb una provisió 
d’insolvències d’uns 600.000 euros.
La gestió que ha dut a terme l’equip de 
govern també ha permès amortitzar 
crèdits per un import total de 737.000 
euros -182.037 dels quals de manera 
anticipada- i reduir l’endeutament fins 
a situar-lo per sota del 75%, xifra que 
permetria a la corporació concertar 
nous préstecs si fos necessari sense 
haver de demanar cap autorització a 

la Generalitat, i que a més queda molt 
lluny de la ràtio màxima d’endeutament 
legalment permesa a les administracions 
(110%). L’endeutament, a 31 de desembre 
de 2013, era de 5.791.231,16 euros 
(736.833,23 euros menys que un any 
abans). Bona part del deute correspon al 
crèdit de 2.374.000 euros procedent de 
l’Estat al qual l’Ajuntament es va haver 
d’acollir per pagar proveïdors, davant el 
pràcticament nul romanent de tresoreria 
que havia heretat del govern municipal 
anterior. 
Una altra mostra de l’estabilitat financera 
en què es troben les arques municipals 
és que l’Ajuntament està al corrent de 
pagament amb els seus proveïdors, als quals 
paga abans dels 30 dies que estableix la llei. 
El pressupost ordinari (sense inversions) va 
ser de 8.662.027,82 euros.

Contra la reforma del món municipal del PP

Les retribucions que van percebre l’any 
passat els 13 regidors de l’Ajuntament de 
Masquefa -8 al govern i 5 a l’oposició- van 
ser en total de 135.000 euros. Aquesta 
xifra inclou el sou de l’única regidora amb 
dedicació exclusiva, Elena Fernández, qui 
va percebre 27.000 euros bruts anuals, 
així com també el total d’indemnitzacions 
que van rebre els altres 12 regidors del 
Consistori per assistir als òrgans col·legiats, 

108.000 euros bruts anuals en conjunt.
D’acord amb el règim d’indemnitzacions 
aprovat pel Ple, els regidors perceben 
150 euros per assistir a les sessions 
plenàries i l’alcalde 300. Per assistir a les 
comissions informatives reben 50 euros 
els regidors i 100 l’alcalde. Per la Junta de 
Govern Local 150 euros els regidors i 300 
l’alcalde. Per la Comissió de Seguiment i 
Assessorament 150 euros els regidors i 

300 l’alcalde. I per la Junta de Portaveus, 
50 euros els regidors i 100 l’alcalde. Els 
càrrec electes no cobren si no assisteixen 
a aquests òrgans. 
Pel que fa als regidors amb responsabilitat 
de govern, l’alcalde, Xavier Boquete, va 
percebre 35.500 euros bruts, Carles 
Ventura 8.850, Enrique Gómez 11.850, 
Laia Albiol 9.150, Carles Mernissi 10.200, 
Brigit Blàzquez 9.650, i Carles Pérez 9.500. 
Pel que fa a l’oposició, Isis Abad en va 
percebre 2.650, David Minoves 2.650, Juan 
José García 2.800, Elio Mariano Rodríguez 
2.300, i Rosa Hernández 2.900.

Els 13 regidors de l’Ajuntament van percebre 
en total 135.000 euros el 2013
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La cinquena edició de la festa del Dia 
d’Andalusia va omplir la Sala Polivalent 
de La Fàbrica Rogelio Rojo i va reeditar 
l’èxit d’altres anys. La jornada, organitzada 
per la Cofradía del Cristo Crucificado y 
Nuestra Señora de los Dolores, va reunir 
molts vilatans de Masquefa, però també 
d’altres localitats veïnes, com ara Piera, 
Martorell, Sant Andreu de la Barca o 
Sant Esteve Sesrovires. El públic va gaudir 
d’aquesta celebració que pretén reunir 
la comunitat andalusa perquè pugui 
recordar i mantenir vives les seves arrels.
La celebració va arrancar amb una 

emotiva interpretació de ‘Els Segadors’ 
encadenada amb l’himne d’Andalusia, a 
càrrec del cor de la confraria, que també 
va fer aplaudir el nombrós públic amb 
la resta de peces del repertori. Després 
van ser els grups de nenes i d’adultes de 
l’entitat les que es van enfilar a l’escenari 
per protagonitzar diverses actuacions 
de flamenc que van fer posar drets 
els assistents. La festa va finalitzar amb 
l’actuació estel·lar del grup convidat, el 
quadre flamenc Música en el Alma, dels 
Tarantos de Barcelona. Els ‘cantaores’, 
‘bailaores’, guitarristes i percussionistes 

d’aquesta prestigiosa formació van posar 
el brillant punt i final a la festa del Dia 
d’Andalusia. 

Masquefa commemora el Dia de la Dona 
amb una àmplia agenda d’activitats

Masquefa va celebrar el Dia Internacional de 
la Dona amb una àmplia agenda d’activitats 
que es va allargar durant tota la setmana del 
8 de març. 
Des de dilluns i fins divendres l’emissora 
municipal Ràdio Masquefa (91.6 FM) va 
emetre, en el magazine diari ‘L’Autobús’, 
diverses entrevistes a dones que han 
destacat en els àmbits social, polític, 
comunicatiu, laboral i professional. Van passar 
pels micròfons de la ràdio la representant 
de l’associació de suport a dones separades 
‘No estàs sola’ Avelina Alonso; la psicòloga 
i ballarina Ruth Casanovas; l’exalcaldessa 
de Masquefa i exdiputada al Parlament de 
Catalunya, Teresa Estruch; la presidenta de 
l’Institut Català de la Dona, Montserrat Gatell 
-qui va ser entrevistada telefònicament-, i la 
perruquera masquefina Hortènsia Rovira. 
El director de la ràdio, Dario Muhi i les 
col·laboradores Pilar Irigaray i Laura Barrera 
també es van desplaçar fins al estudis de la 
Cadena SER a Barcelona per entrevistar la 
periodista Gemma Nierga.
L’emissora també va donar a conèixer 
les impressions de quatre emprenedores 
locals: Mireia Castells (psicòloga), Laia 
Pascual (psicòloga i coach), Marta Isart 

(fisioterapeuta) i Marta Vizcaíno (coach). 
Totes quatre van parlar de la situació de 
les dones en el món professional i laboral. 
A més, es va fer una taula rodona amb la 
participació de les masquefines Dora Torres, 

Juani Martínez i Rosa Pi, que van conversar 
sobre el paper de la dona al segle XX. El 
tema va despertar un gran interès i alguns 
oients van desplaçar-se expressament fins als 
nous estudis de Ràdio Masquefa per poder 
fer els seus comentaris en directe. L’emissora 

va emetre també el manifest institucional del 
Dia de la Dona. 
També va tenir molt bona acollida la xerrada-
taller que la ballarina i psicòloga Ruth 
Casanovas va fer el dimarts 4 de març a la 
Biblioteca i en què va desgranar algunes claus 
per aprendre a estimar-se.
L’agenda organitzada per l’Ajuntament amb 
motiu del Dia de la Dona també va incloure, 
el divendres 7, una sessió de cinefòrum a la 
Biblioteca amb la projecció de la pel·lícula 
‘La bicicleta verda’ (2012, Haiffa Al-Mansour, 
Aràbia Saudí). El film mostra el dia a dia d’una 
nena de 10 anys, la Wadja, que viu en una 
societat radicalment tradicional, on coses tan 
quotidianes com anar en bicicleta li estan 
prohibides. La temàtica va motivar un animat 
debat posterior,  moderat per Joan Millaret.
La programació es va tancar el dissabte 8 de 
març amb un curs de defensa personal per 
a dones, que va tenir lloc a la Sala Polivalent. 
La sessió la va impartir el caporal de la 
Policia Local de Santa Margarida i els Monjos 
Antonio Flores. 
Encara amb motiu del Dia Internacional de 
la Dona, la Biblioteca de Masquefa ha acollit 
durant tot aquest mes de març l’exposició 
‘Grans autores’.

La programació va 
incloure un cicle 

d’entrevistes radiofòniques 
a dones que han destacat 

en diversos àmbits, 
una xerrada-taller, un 
cinefòrum, un curs de 

defensa personal i una 
exposició literària

La Festa del Dia d’Andalusia torna a omplir la Polivalent
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La Biblioteca de Masquefa va 
commemorar el divendres 21 de març 
el Dia Mundial de la Poesia de la mà de 
cinc autors locals, els quals van donar a 
conèixer els seus poemes en un emotiu 
recital. Els treballs d’aquests autors els 
van recitar el director de Ràdio Masquefa, 
Dario Muhi, i les col·laboradores de 
l’emissora Pilar Irigaray i Laura Barrera, 
que van posar la pell de gallina a les 
persones que van seguir l’acte.
La celebració s’havia estrenat amb la 
lectura, en quatre llengües diferents 
(català, castellà, francès i anglès) del 
poema oficial del Dia Mundial de la 
Poesia, ‘Tan sols la paraula nua’, de 
Montserrat Abelló. També el van recitar 
els integrants de la ràdio i la masquefina 
Mercedes Saenz de Pablo. 
Durant tota la jornada i els dies previs, 
la Institució de les Lletres Catalanes va 
crear el hashtag #dmpoesia a Twitter 
perquè tothom pogués fer piulades 
relacionades amb la poesia. A més, es van 
organitzar activitats arreu de Catalunya.

La benedicció de rams i la missa 
encetaran, el diumenge 13 d’abril, els 
actes de la Setmana Santa, que també 
inclouran el viacrucis, l’ofici solemne, la 
processó i l’aplec al Cementiri Vell, aquest 
any acompanyat d’una visita al Castell 
de Masquefa.

Diumenge 13 d’abril
12:30h: benedicció de rams i missa

Divendres 18 d’abril (Divendres 
Sant)
10:00h: viacrucis
19:00h: ofici de Divendres Sant
20:00h: processó de Setmana Santa. 
Amb la Cofradía del Cristo Crucificado y 
Nuestra Señora de los Dolores i la Banda de 
músics de Can Parellada

Dilluns 21 d’abril (Dilluns de Pasqua)
Aplec al Cementiri Vell
10:00h: visita-xerrada al Castell de 
Masquefa
11.45h: celebració de la missa
12.30h: ballada de sardanes. 
Amb la Cobla Ciutat de Manresa

Masquefa viurà el 23 d’abril un Sant 
Jordi especial.  A més de les habituals 
parades de llibres i roses al carrer, la diada 
coincidirà amb l’estrena, al jardí del CTC, 
d’un parc infantil inspirat en els populars 
dibuixos de la Caputxeta Vermella de 
la ninotaire Pilarín Bayés. Per Sant Jordi 
també hi haurà portes obertes als nous 
estudis de Ràdio Masquefa, a l’antiga 
Biblioteca. La Biblioteca se suma a la diada 
amb una exposició sobre els dracs, que 
s’allargarà tot l’abril, i, amb un contacontes 
sobre cançons populars, el dia 28.

Dimecres 23 d’abril
Matí i tarda: parades de llibres i 
roses al carrer
17.00h: estrena del parc de la 
Caputxeta Vermella, al jardí del CTC
18.30h: portes obertes a la nova seu 
de Ràdio Masquefa (C/ Crehueta, 
10)

Dilluns 28 d’abril
17.30h: Hora del Conte a la 
Biblioteca
Contes i llegendes sobre les nostres cançons, a 
càrrec de la soprano Marga Mingote.

Fins al 30 d’abril
Exposició a la Biblioteca: ‘Els dracs: 
història, llegendes i curiositats’. 

Recital de poesia a la 
Biblioteca

Activitats de Setmana 
Santa a Masquefa

Sant Jordi: estrena del 
parc de la Caputxeta i 
portes obertes a la ràdio
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Els emprenedors Antonio Contreras i 
Manuel Soto construiran i explotaran el nou 
equipament esportiu per a la pràctica del 
pàdel que es farà a l’antic camp de futbol. La 
proposta d’aquests dos emprenedors va ser 
la guanyadora del concurs que va convocar 
l’Ajuntament –propietari del terreny- per 
adjudicar la construcció i explotació de dues 
pistes de pàdel, ampliables a quatre, i uns 
nous vestidors, a la millor oferta econòmica. 
Es tracta d’una concessió administrativa per 
a vint anys. 
Amb aquesta operació, l’equip de govern 
aposta per la col·laboració entre el 

sector públic i el privat per fer possible 
un equipament esportiu que ja tenia 
projectat des del 2011, sense haver-hi de 
destinar, així, recursos municipals en aquests 
moments de dificultats econòmiques. 
Els dos emprenedors assumeixen tota la 
inversió –d’aproximadament 120.000 euros. 
A més, pagaran un cànon mensual (lloguer) 
a l’Ajuntament per l’ús d’aquest terreny 
municipal, que es traduirà en un ingrés total 
de 120.000 euros durant els 20 anys de la 
concessió. D’aquesta manera, el Consistori 
guanya uns recursos recurrents addicionals. 
A canvi, els dos emprenedors explotaran les 

instal·lacions.
Amb la construcció d’aquestes pistes, 
l’Ajuntament dóna resposta a una demanda 
creixent, ja que cada vegada són més 
els masquefins que s’aficionen a aquesta 
modalitat esportiva i que fins ara havien de 
marxar fora per practicar-la.

Arriba l’hora de la veritat a la Lliga d’Hivern de Futbol 7
La cinquena Lliga d’Hivern de Futbol 7, que 
des del 8 de novembre es disputa cada 
divendres al camp de futbol, ha entrat ja 
de ple en el moment decisiu, els play-off. 
La lligueta regular va finalitzar el 21 de 
març després de 14 intenses jornades en 
què els equips participants -procedents 
de Masquefa però també d’altres localitats 
veïnes com Piera i Martorell- van tornar a 
exhibir un gran nivell de joc. A diferència 
d’anys anteriors, cap equip no es va poder 
escapar de patir alguna ensopegada, clar 
exemple de la igualtat que regna en la 
competició. 
La lligueta va acabar encapçalada pels 
martorellencs Esquina, l’equip revelació 
d’una competició en què no havia 
participat mai fins ara. El segon lloc va ser 
per al Revimon (Masquefa), seguit dels 
masquefins Nox Martorell (tercers), el Fut7 
Piera (quart), el Nou Racó, de Masquefa, 
(cinquè), els masquefins Gamper Sport 
(sisens) i els pierencs Piamonte (setens).
Les eliminatòries del play-off jes van 
estrenar el 28 de març amb els quarts de 
final, que es disputen a doble partit (anada i 
tornada). Les rondes eliminatòries acabaran 

el dia 16 de maig, coincidint amb la Festa 
Major Petita de Sant Isidre. Aquell dia es 
jugarà la gran final que decidirà el campió 
de la competició i el subcampió, i també 
el partit per al tercer i quart lloc. L’equip 
Esquina, pel mèrit d’haver quedat primer 
en la lliga regular, passa directament a la 
semifinal. En els encreuaments de quarts 
de final, el segon classificat (Revimon) 
s’enfrontarà al setè (Piamonte). El tercer 
classificat (Nox Martorell) jugarà contra el 

sisè (Gamper Sport). I el quart (Fut7 Piera) 
se les veurà amb al cinquè (Nou Racó). 
Organitzada pel Futbol Sala Espardenya, 
la Lliga d’Hivern de Futbol7 està tornant 
a atraure aquests any un bon nombre 
d’espectadors al camp de futbol.
D’altra banda, l’Espardenya ja està 
preparant les clàssiques 24 Hores de 
Futbol Sala, que es disputaran el 13 i 14 
de juny. Els interessats poden trucar al  
615 43 33 23. 

Dos emprenedors locals tiraran endavant 
les pistes de pàdel a l’antic camp de futbol

Fins al 14 d’abril, inclòs, s’exposen 
públicament les llistes provisionals del 
cens electoral, tancades l’1 de febrer 
de 2014, amb motiu de les Eleccions al 
Parlament Europeu convocades per al 25 

de maig vinent. Les persones interessades 
poden comprovar si hi estan incloses i, si 
s’escau, formular reclamació.
Per fer aquesta comprovació cal 
personar-se a les oficines de l’Ajuntament 

de Masquefa (Carrer Major, 93). L’horari 
és de 9 del matí a 2 del migdia, i també 
les tardes de dilluns i dijous de les 5 a 
les 7. 
Cal aportar el DNI, targeta de residència, 
passaport o permís de conduir.
La inscripció en el cens electoral és 
necessària per a poder votar en les 
eleccions europees del 25 de maig vinent.

Exposició pública del cens electoral per 
a les Eleccions al Parlament Europeu
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Torna el Duatló Vila de Masquefa
... amb novetats destacades
El Club Excursionista Anoia (CEA) ja té 
a punt el cinquè Duatló Vila de Masquefa, 
una disputada i original prova que combina 
la carrera i la bicicleta de muntanya (BTT). 
Se celebrarà el diumenge 13 d’abril i 
inclourà novetats destacades. D’una banda, 
s’endureixen lleugerament les distàncies 
del circuit: els atletes hauran de cobrir 
2 quilòmetres inicials de carrera, 22 
quilòmetres en bicicleta de muntanya, i 
uns altres 5 quilòmetres finals novament 
a carrera. D’altra banda, el CEA ha inclòs 
el seu tradicional concurs de fotografia 
‘FotoFlash’ en el programa de la cursa. El 
duatló serà, doncs, el tema únic del concurs 
per a tots els qui s’animin a fer fotos el matí 
del 13 d’abril.

Inscripcions obertes
Els organitzadors també han canviat el 
sistema d’inscripció, integrant el duatló en 
el mecanisme que ofereix Runedia, el web 
més complet en informació i difusió de 
curses. Les inscripcions encara es poden fer, 
fins el dia 11 d’abril, de manera on line a 
www.runedia.com. En cas que quedin places 
lliures, el mateix dia de la cursa es podran 
formalitzar inscripcions. El preu per apuntar-
se al duatló és de 15€, amb un recàrrec 
de 5€ per a les inscripcions que es facin el 
mateix matí de la prova. Les places estan 
limitades a 150 participants.
El cinquè Duatló Vila de Masquefa, obert 
als majors de 16 anys, constarà de dues 
categories: femenina i masculina. La 
concentració, la sortida i l’arribada es farà 
a la rotonda on conflueixen els carrers 
M. Leònie Mirapeix i Ametllers, al costat 
de l’escola Font del Roure. La recepció 

dels atletes està prevista per a les 08.45h 
i les inscripcions es tancaran a les 10. Els 
corredors sortiran a 1/4 d’11 i el límit 
d’arribada s’ha fixat a les 13.30h. Hi haurà 
premis per als tres primers classificats de 
cada categoria, i també al primer classificat 
masquefí de cada categoria.

Crida a la participació i cerca de 
voluntaris
El Club Excursionista Anoia anima a apuntar-
se al duatló a tots els amants d’aquesta 
especialitat esportiva. També convoca els 
amants de la fotografia a inscriure’s en el 
concurs FotoFlash. I fa una crida a tots els 
qui vulguin col·laborar amb la prova fent 
de voluntaris i ajudant en l’organització i 
el desenvolupament de la cursa. Finalment, 
demana la implicació de les empreses i 
establiments, perquè contribueixin a fer més 
lluïda la competició aportant productes, 
objectes, serveis i descomptes per obsequiar 
i sortejar entre els atletes participants i els 
voluntaris.
Podeu contactar amb el club escrivint al 
correu electrònic ceanoia@hotmail.com, o 
adreçant-vos a la seu del club (C/ Crehueta, 
33) els divendres de 7 de la tarda a 9 del 
vespre. Aquest mateix dia i en aquest mateix 
horari també podeu trucar al 93 772 67 20.

El CPA Masquefa fa 
pòdium a Caldes

El Club Patinatge Artístic Masquefa va 
tenir una meritòria actuació en el torneig 
que va disputar el 16 de febrer a Caldes 
de Montbui. Especialment destacada va 
ser l’exhibició de tres patinadores i un 
patinador de l’entitat que van aconseguir 
fer pòdium: Nerea Medina va ser segona 
en Iniciació C; Arnau Medina va quedar 
tercer en Iniciació B menors; Sheila 
Arguera, primera en Iniciació B majors, 
i Irene Candels, segona en Iniciació A. 
Aquests resultats avalen la tasca formativa 
i esportiva que duu a terme el club, la qual 
està aconseguint que els seus integrants 
assoleixin cada vegada millors marques. A 
més, l’afició per aquesta disciplina s’està 
arrelant amb força a la vila: el nombre 
de patinadors del club creix temporada 
rere temporada, i també cada cop són 
més els aficionats que assisteixen a les 
competicions i festivals que organitza 
l’entitat.



MASQUEFA batega     20

Una multitud de 
masquefins va sortir al 
carrer el 8 de març per 
rebre l’amo i senyor de 

la disbauxa i gaudir d’un dia en què tot 
(o gairebé tot) s’hi val. Ja abans de l’inici 
de la rua, les 9 comparses i carrosses 
participants havien convertit l’avinguda 
de la Línia en una autèntica 
festa de colors, música 
i ball. Moltes persones 
s’hi van voler sumar 
a títol particular i van 
acompanyar la comitiva 
en la seva desfilada pels 
carrers, engalanats amb 
disfresses per camuflar-se 
entre la multitud.
Una gran varietat de 
personatges van voler ser 
al Carnaval de Masquefa. 
Hi vam veure una animada 
colla de cuiners, uns 
viquings enfilats damunt 
d’un espectacular vaixell, 
uns curiosos tubs de cola a 
l’estil Loctite que amenaçaven 
de segellar les boques de les 
sogres, i un grup de lleons 
escapats de la selva. Tampoc 
no s’ho van perdre uns quixots 
vestits amb lluentes armadures, 
els ocellets dels Angry Birds, els 
personatges d’un saló de l’oest, 
i una colla d’atletes, encara no 
se sap ben bé de quina disciplina 
esportiva, acabats d’aterrar de les 
olimpíades russes amb una gran 
bandera gay. Tampoc no hi van 
faltar les crítiques al ministre Wert i 
la seva llei d’educació, amb les pancartes 
d’un grup d’escolars molt enfadats.
Després de posar el poble cap per 
avall, la rua va desembocar a La Fàbrica 
Rogelio Rojo, on van tenir lloc la primera 
festa de disfresses i l’esperat lliurament 
dels premis dels concurs de comparses 

i comerços. En la categoria de més de 
20 integrants, el primer premi va ser per 
als cuiners de MK Chefs, mentre que els 
lleons de Katumba es van emportar el 
segon guardó. En la categoria de menys 
de 20 integrants, els guanyadors van ser 
els tubs de cola Los Tite, i els quixots de 
Les pim pam van ser 

reconeguts amb el segon 
guardó. En totes dues categories el 
primer premi estava dotat amb 150 
euros, i el segon amb 100.
També els 9 comerços inscrits en el 
concurs d’aparadors i establiments 
disfressats van demostrar la seva 
originalitat, i van fer molt difícil la tasca 

del nou jurat, aquest any format per 
un representant de l’Associació de 
Comerços i Serveis, un representant de 
l’àmbit ar tístic i un tècnic de l’Ajuntament. 
En l’apartat d’aparadors, el primer premi 
va ser per a Opticalia Centre Visió, i el 

segon per a Floristeria Torres. En l’apartat 
d’establiments, el primer premi va anar a 
mans de Pa Mora Tradició Fornera, i el 
segon va recaure en Anoia Sweet. Tots 
quatre van rebre un trofeu.
Carnestoltes, però, no en tenia prou 
encara. I a la nit va tornar a Masquefa per 
gaudir d’una festa nocturna de disfresses.

NOU BANY DE MASSES PER 
AL REI CARNESTOLTES
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EL CASTELL DE MASQUEFA
Masquefa, al segle X, formava part 
d’una xarxa atapeïda de fortaleses 
frontereres destinades al control 
territorial, juntament amb Gelida, 
Rubí o Esparreguera, que frenava 
l’expansió musulmana i permetia 
barrar l’entrada a un important nucli 
com era Terrassa. N’és un exemple 
d’aquesta convivència amb el veí sarraí 
el nom que aviat prengué la nostra vila, 
un possible manlleu de l’amazigh que 
fa palesa la potència agrícola d’aquest 
territori, ja en cronologies alt-
medievals. Josep Maria Solà reconegué 
en la documentació medieval fins a 21 
formes diferents per escriure el nom 
de Masquefa, entre les quals destacaven 
com a més usuals la de Mazchefa 
o Maccefa. Els orígens de Masquefa 
hauríem de buscar-los, per tant, en un 
possible establiment anterior al segle 
X de famílies berbers arribades amb la 
conquesta musulmana. 
Coneixem l’existència del castell 
de Masquefa gràcies als documents 
medievals que ens l’esmenten, 
doncs, per ara, no s’han trobat 
evidències arqueològiques que puguin 
corroborar-ho, encara que tant les 
fonts com el context sembla que 
responen afirmativament. Així, tres són 
els documents clau que conservem 
per conèixer la realitat medieval de 
Masquefa: en una venda de l’any 963, el 
comte Miró de Barcelona ven el castell 
a Ènnec Bonfill, on s’esmenta per 
primer cop el castell com a “castrum 
Machizepha”; el terme o territori que 
controlava aquest castell és esmentat 
poc després, l’any 971, com a “termino 
de castrum Maschizeufa”; pel que fa a la 
seva situació geogràfica ens la resol un 
document de l’any 1002 on s’esmenta 
l’església com “ibidem fundata” en 
relació al castell, és a dir, “aquí mateix 
fundada”, motiu pel qual es creu que el 
castell es trobaria en les immediateses 
de l’antiga parròquia. La documentació 
deixa de citar-lo, però, al voltant del 
segle XIV, moment en què Masquefa 
es troba sota domini del monestir de 
Sant Cugat del Vallès i les fortaleses 
frontereres han perdut el seu sentit 

original.
Al segle XI sabem que el terme del 
castell de Masquefa posseeix dues 
esglésies, una sota l’advocació de Sant 
Pere, pre-romànica i situada on es 
troba l’actual de Sant Pere i la Santa 
Creu (segles XII-XIII), i l’altre, Santa 
Maria de Palau, amb un emplaçament 
actualment desconegut. L’any 998 el 
senyor de Masquefa, Ènnec Bonfill, 
permuta el castell de Masquefa i la 
seva església pel de Gelida amb el 
monestir de Sant Cugat del Vallès. 
A partir d’aquest moment Masquefa 
representa un important nucli 
productor per abastir el monestir 
de Sant Cugat, a causa del potencial 
agrícola que ja haurien destacat els 
berbers unes centúries enrere. La seva 
vinculació al monestir, i el pes polític 
que ja devia tenir el terme, s’observa 
en la construcció d’una nova església, 
l’actual de Sant Pere i la Santa Creu, 
molt probablement a finals del segle 
XII. 
Les cales que van realitzar-se durant 
la restauració de l’església l’any 1999 
van posar al descobert un seguit 
d’estructures al sector nord que, amb 
probabilitat, corresponguin a l’època 
medieval, i que podrien correspondre 

al castell o bé a habitatges. De la 
quantitat de material extret de les 
prospeccions realitzades en aquell 
moment, i a causa de la importància 
de l’església que ens ha arribat fins 
als nostres dies, podem aventurar-
nos a pensar, com ja assenyalà el Dr. 
Alfred Mauri, que existís un nucli 
poblacional al voltant de la fortificació 
i de la sagrera, lluny de la imatge del 
poblament dispers que s’acostuma a 
identificar amb els orígens de la vila. 

Andrea Velázquez Roche
Graduada en Història per la 
UB
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CONTRA LA REFORMA DEL MÓN 
LOCAL DEL PP,  A FAVOR DE LA 
COOPERACIÓ ENTRE MUNICIPIS

Com no pot ser d’altra manera, l’Ajuntament de 
Masquefa s’ha unit al clam del món municipal 

contra la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local (LRSAL) aprovada pel govern del PP. És una llei en blanc i 
negre, que ens vol fer retrocedir quaranta anys enrere, que té una 
evident voluntat recentralitzadora i que despulla els Ajuntaments 
de pràcticament totes les seves competències. I el que és pitjor: 
suposa una greu amenaça per als ciutadans, ja que pretén suprimir 
serveis bàsics que prestem les administracions locals, per exemple en 
àmbits tan sensibles com el benestar social, l’educació o la promoció 
econòmica.
LRSAL atempta contra el nostre gran valor afegit: la proximitat. Els 
Ajuntaments som la primera porta a la que truca el ciutadà: la família 
que travessa per dificultats, els pares que demanden una escola bressol 
per als seus fills, les persones en atur que busquen feina, l’emprenedor 
que vol fer realitat la seva idea de negoci... Som el seu referent, el nom, 
la cara, la persona, que els atén amb immediatesa i que busca resposta 
a les seves demandes. I és per això que no podem fer ni un sol pas 
enrere.
No deixa de ser contradictori que LRSAL s’escudi en un fals 

malbaratament per part dels Ajuntaments per castigar-nos, quan –tot 
i oferir cada vegada més serveis, sense ni tan sols tenir el finançament 
adequat- els Ajuntaments som l’única administració que ha fet els 
deures i ha tancat el 2013 amb superàvit, també el de Masquefa.
Des de Convergència i Unió diem “no” a LRSAL. I “sí” a l’aliança entre 
municipis. “Sí” a sumar esforços. A treballar plegats per optimitzar 
recursos i per poder oferir més i millors serveis als ciutadans. Un bon 
exemple n’és la Xarxa Transició Escola Treball Anoia Sud, que des 
del 2008 integrem els Ajuntaments de Masquefa, Piera, Capellades, 
els Hostalets, Cabrera, la Pobla, Vallbona i la Torre. Fruït d’aquesta 
cooperació, avui els alumnes del sud de l’Anoia poden fer aquí mateix 
cursos de preparació de les proves d’accés als Cicles Formatius i cursos 
de Programes de Qualificació Professional Inicial -quan abans havien 
de marxa fora- i gaudeixen d’un recurs d’orientació com Fira Futur.
Després dels bons resultats obtinguts en matèria de formació, 
aquests vuit Ajuntaments hem posat ara fil a l’agulla per estendre 
aquest model d’èxit també als àmbits de l’ocupació i l’emprenedoria. 
Junts sumem una població de 40.000 habitants. I junts tenim molta 
més força per optar a recursos d’altres administracions que mai no 
tindríem per separat, i que ens han de permetre, en aquests temps 
de reptes majúsculs, donar més i millors solucions també als nostres 
emprenedors, les nostres empreses, i a les persones que busquen 
progressar laboralment.
Convergència i Unió

DAVANT L’IMMOBILISME, 
ENERGIA, INNOVACIÓ I 
COOPERACIÓ

A Masquefa som actius i dinàmics, 
innovadors i creatius... i sobretot, sentim passió pel nostre municipi. 
Massa sovint tota aquesta força queda aturada per un govern 
sense projecte que cada dia dificulta la vida dels veïns, les entitats 
i el teixit econòmic. 
El govern necessita un canvi. I els veïns hem d’escollir entre:
-Entre la fatiga i la falta de projecte o, l’energia per transformar 
Masquefa.
-Entre qui viu i governa com abans de la crisi o, el futur coherent 
dels nous temps.
-Entre l’immobilisme i el deixar fer o, el dinamisme de qui vol el 
millor pels nostres veïns
-Entre les solucions desfasades on el “tocho” i les terres són els 
protagonistes o, la innovació i la creativitat de les noves generacions.
-Finalment, entre la desconfiança en els veïns i el teixit econòmic 
i social o, la cooperació i la col·laboració, que a Masquefa sempre 
ha donat bons resultats.
El PSC Masquefa aposta pel canvi i per deixar enrere l’actual 
desgovern i el “mal rotllo” que està creant en el teixit social, 
econòmic i cultural de Masquefa Perquè, hi ha alternativa! Uns 
exemples:
-Economia i desenvolupament local: Davant de la gestió perjudicial 

i fosca de l’actual govern, cal garantir el futur  de la nostra 
comunitat i els serveis fent un ús racional, planificat i transparent 
dels nostres recursos. I és necessari fomentar l’emprenedoria, la 
innovació social i el recolzament al teixit comercial i empresarial.
-Cultura: Davant del talonari com a últim recurs, cal activar una 
política cultural basada en la participació, la cooperació i en facilitar 
que el teixit associatiu faci realitat els seus projectes.
-Esport: La improvisació obliga a equips masquefins a entrenar 
en altres pobles, a la vegada que el govern hipoteca per 20 anys 
terrenys esportius amb la construcció d’un pàdel. Un Patronat 
d’Esports de Masquefa és una aposta clara per un model 
transparent, equilibrat i democràtic amb l’objectiu de promoure 
les potencialitats de l’esport masquefí.
-Educació i ciutadania: Davant un govern que separa estudiants 
de primera i segona en funció de si vius al nucli o als barris, és 
irrenunciable garantir la igualtat de drets. Promoure la participació 
ciutadana en el disseny de les polítiques de futur per Masquefa 
és bàsic. La confiança en els ciutadans és la primera llei del bon 
govern. 
No perdem més oportunitats! Hi ha alternativa... t’hi sumes? 

Progrés Municipal (PSC - APM)

Una vez más tenemos el gusto de contactar, a 
través de esta revista municipal, con nuestros 
convecinos.
La situación provocada por la tan cacareada 
consulta ilegal al pueblo de Cataluña, está cada 
vez más difícil de resolverse de una manera 

airosa, para sus promotores. Desde éste, nuestro Ayuntamiento, ya se 
dieron pasos, con nuestra oposición, para adherirse de alguna manera 
a la ilegal propuesta. Ha habido incluso una pequeña muestra de 
consulta a nuestros vecinos sobre el tema y, según algunas fuentes, 
fue un soberano fracaso, y si no fuera así, ya nos habríamos enterado.

Ahora tenemos un pequeño problema: queremos que las cuentas del 
Ayuntamiento sean auditadas; pero realmente ese término no le gusta 
según a quien, podemos llamarlo de mil  maneras diferentes pero 
siempre será un control externo y fiable de nuestras cuentas. Pues 
en esas estamos y ese control “como se llame” sigue sin efectuarse.
Otro tema interesante se refiere al nuevo CAP; parece que nos 
equivocamos en el presupuesto y ahora la Generalitat nos abonará 
más de 140 mil euros por nuestro desfase. Así no tenemos que 
preocuparnos ya que el Ayuntamiento no tendrá que pagar esa 
diferencia. Claro que nos olvidamos que el dinero de la Generalitat 
sale igualmente de nuestros bolsillos. Bien, y ahora ¿cuándo lo 

Catalunya

L’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
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La revista ‘Masquefa Batega’ no es fa responsable ni necessàriament comparteix les opinions 
expressades en aquesta secció pels diferents grups municipals de l’Ajuntament

I LA TAULA DE DINAMITZACIÓ 
ECONÒMICA?

Aquesta és la pregunta que fa un any, 
reiteradament, demanem que ens sigui 

resposta. Això ve donat per la proposta que en el seu dia va 
fer Esquerra de crear una taula de dinamització econòmica que 
aglutinés els diferents agents: econòmics, culturals, socials... i com 
no, que deixes participar la resta de grups polítics presents a 
l’Ajuntament. Malauradament ha estat ignorada per l’equip de 
govern, tan sols hem estat convocats unes poques vegades i hem 
sortit amb la sensació de no ser unes reunions molt profitoses. 
Des d´Esquerra ens sembla increïble que en els temps tan difícils 
que vivim, els qui manen rebutgin bones idees pel simple fet de 
no ser seves
Però, quina sorpresa!, perplexos ens quedem quan arran d’una 
pregunta d’un grup a l’oposició al darrer ple, ens assabentem que 
tenen una idea per dinamitzar el poble, que serà portar gent de 
fora de Masquefa per visitar al CRARC-COMAM. Sr Alcalde, ens 
alegrem que per fi comenci a posar fil a l’agulla, però almenys 
tingui la decència de comunicar-ho a la resta abans de començar 
el projecte. Més que res, perquè nosaltres sí que els hi vàrem voler 
donar la mà per treballar pel bé del poble.

Des d’Esquerra també els volem recordar que han estat triats 
per a un objectiu, que no és el seu propi interès com a partit, 
sinó per a un altre: Masquefa. Li volem recordar aquest fet, tan 
evident, però que veiem que s’han oblidat d’ell. Tal com actuen 
deuen considerar que es “pecata minuta“.
Reunir a tothom, escoltar a tothom, i deixar participar, és 
imprescindible, insistim, en el context econòmic que ens envolta. 
No han estat a l´alçada, Sr. Alcalde, així de fàcil. Desitgem que 
reflexionin, i escoltin a hom que pugui ajudar ; no pensin en posar-
se medalles i pensin en la gent de Masquefa. Molta gent està patint 
de valent i és l´hora de fer passos endavant sense estratègies 
polítiques.
La taula de dinamització econòmica, amb la participació de 
tothom, pot ser una gran eina, no ho dubti. Tots plegats hi sortirem 
guanyant, Masquefa hi sortirà guanyant. 

Esquerra-AM

NOTA

Davant el contingut de l’escrit presentat pel representant de Força Masquefa, Juan José García Mora, per a la seva publicació a la 
revista ‘Masquefa Batega’, es reuneix una representació dels regidors de la Corporació, que adopten el següent acord:

1.- DEMANAR al regidor Sr. Juan José García Mora que suprimeixi el paràgraf tercer de l’escrit i adeqüi la resta a l’esperit de les 
publicacions dels representants dels grups municipals a la revista municipal Masquefa Batega. 
En el cas que en el termini de 24 hores des de la recepció d’aquest acord no ens faciliti l’escrit rectificat, no es procedirà a la seva 
publicació, i en el seu lloc es publicarà aquest acord.
2.- Notificar aquest acord al regidor Sr. Juan José García Mora.”

Havent transcorregut el termini concedit per a la presentació de l’ar ticle rectificat, sense que el regidor García Mora l’hagi 
aportat, es fa constar, en l’espai del grup municipal Força Masquefa, l’acord adoptat pels representants de CiU, PM (PSC-APM), 
PP, ERC i el regidor no adscrit. 

estrenamos Sr. Alcalde?
Como tema recurrente, sigue estando la bandera ilegal “estelada” 
en una farola de una rotonda de nuestra ciudad y sin que la fuerza 
pública haya hecho el más mínimo gesto para retirarla, ¿dejadez u 

órdenes superiores?
Un saludo y nuestros deseos de mejoría, en todos los sentidos, para 
nuestro pueblo.
Partit Popular



núm. 
58

T
EI

X
IT

 A
SS

O
C

IA
T

IU
NOM: Bijapi Produccions i Edicions Artístiques
ANY DE CREACIÓ: 2013
INTEGRANTS: La junta la formen 3 persones
CATEGORIA: Cultura 
ACTIVITAT: L’entitat té com a objectiu la producció de 
tot tipus d’espectacles artístics i audiovisuals, i l’edició de 
publicacions i obres d’autors novells i amateurs
adreça: Carrer Ordal 6, Can Quiseró (Masquefa)
tel: 686 85 85 54 (Dario) 
e-mail: productorabijapi@gmail.com
web: bijapiproductora.blogspot.com

En Dario i la Lourdes Muhi són dos germans que viuen a Masquefa des de fa onze anys. Després de molt 
temps plantejant-s’ho i preparant-ho, l’any passat es van decidir a crear l’entitat sense ànim de lucre Bijapi 
Produccions i Edicions Artístiques. Es tracta d’una productora i editorial amb la qual volen donar sortida a 
les seves inquietuds i també a les d’altres persones que puguin compartir aquest mateix anhel i vulguin veure 
realitzats els seus projectes. Tots els començaments són durs i, en l’època en què vivim, veure publicat un 
llibre de poesies o un conte infantil, organitzar una exposició d’aquarel·les, o impulsar qualsevol altre activitat 
o producte cultural, no és gens fàcil. Bijapi vol, precisament, donar l’oportunitat a artistes novells i amateurs 
perquè puguin fer-ho, sempre amb unes intencions modestes.
L’entitat es va donar a conèixer tot just fa un any, per Sant Jordi. El primer projecte que ha vist la llum des 
de Bijapi ha estat l’edició del llibre ‘13 gotes de sang’, que fusiona els poemes del Dario amb les il·lustracions 
de la Lourdes. El Dario combina l’escriptura de poesia, prosa i teatre, amb la direcció de Ràdio Masquefa 
des de fa set anys, i la feina a la Biblioteca Municipal des d’en fa quatre. És tècnic en Radiodifusió i Producció 
de Programes i Màster en realització de programes. Ha format part de diversos grups de teatre com ‘Brot 
Escènic’ de Cervera, i va fundar a Barcelona la companyia ‘Menys’, dissolta l’any 2004. La Lourdes combina 
la pintura i, en menys mesura, l’escriptura, amb la feina d’infermera, que exerceix des de que va sortir de la 
Universitat el 1999. 
El llibre ’13 gotes de sang’, format per tretze poemes i tretze il·lustracions, es va presentar a la Biblioteca de 
Masquefa el 16 de maig i a Barcelona el 3 d’octubre. Segons l’autor, “va ser tot un orgull poder presentar-lo 
al meu poble, i a la Biblioteca on treballo”.
Bijapi Produccions i Edicions Artístiques també va participar el 21 de març passat en el recital de poetes 
locals organitzat a Masquefa amb motiu del Dia Mundial de la Poesia. A més, per Sant Jordi tornarà a posar 
parada al carrer per donar a conèixer la seva tasca. 
L’entitat, que en aquests moments té sobre la taula diversos projectes que vol fer realitat, s’obre a tots els 
artistes amateurs del nostre entorn per ajudar-los a donar a conèixer la seva feina. Per això, Bijapi fa una crida 
a tothom qui tingui interès en l’art -en totes les seves diferents expressions- per contribuir a materialitzar els 
seus projectes i, així, potenciar els artistes amateurs i novells.

Bijapi: ajudant a fer realitat els somnis 
dels artistes novells

‘Aquesta productora i editorial sense ànim de lucre fa una 
crida a tothom qui tingui interès en l’art per ajudar-los a 

materialitzar els seus projectes”


