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Masquefa planta la segona 
llavor al Bosc dels Infants

Fira Futur, un guia en el camí 
cap al futur educatiu o laboral

ELS JOVES
ESTRENEN CASAL
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Exposició itinerant 
sobre les entitats

La regidoria de Participació Ciutadana 
continua treballant en una exposició 
per a donar a conèixer les associacions 
i les entitats de la nostra vila i les seves 
activitats. Es tractarà d’una exposició 
itinerant que anirà recorrent diversos 
equipaments del municipi. La previsió 
és que l’exposició s’estreni el mes 
de maig al nou Casal de Joves de 
Masquefa i que després iniciï el seu 
recorregut itinerant.
Les entitats que vulguin participar-
hi encara poden recollir una 
fitxa informativa a l’Àrea de 
Serveis Personals de l’Ajuntament  
(C/ Crehueta, 33) i retornar-la 
degudament omplerta. La fitxa també 
es pot descarregar a la pàgina web 
municipal (www.masquefa.cat), a 
la columna de la dreta, a la secció 
de destacats. En la fitxa es demana 
informació diversa sobre l’entitat 
o associació i els seus projectes i 
activitats.

L’Ajuntament torna a posar en marxa un 
pla per a prevenir i combatre la propagació 
del mosquit tigre. Així ha encarregat a 
l’empresa especialitzada Serviset Plagues 
la detecció de possible zones crítiques 
i la posterior fumigació d’acumulacions 
d’aigua de l’espai públic de tot el municipi 
on es detecti el mosquit tigre o larves.
L’Ajuntament recorda que la prevenció és 
el mètode més eficaç per al control del 

mosquit tigre i recomana als vilatans i vilatanes que prenguin les mesures següents:
• El més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les seves 

larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer. Per això cal 
evitar les acumulacions d’aigua a casa.

• Buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular 
aigua; joguines, cendrers, gerros, galledes, plats sota els testos, plats d’animals 
domèstics, piscines de plàstic...

• Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i 
les basses petites.

• Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos.
• Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua i tapar els 

forats dels troncs d’arbres omplint-los de sorra.
• Eliminar l’aigua dels recipients on trobem larves del mosquit.
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SABÍEU QUE...

CAMPANYA PER COMBATRE EL MOSQUIT TIGRE
telèfons d’interès

AJUNTAMENT 93 772 50 30
Àrea Serveis Personals         93 772 78 36
Atenció al consumidor 93 772 50 30
Biblioteca 93 772 78 73
Buidatge fosses sèptiques 900 900 084
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 69 36
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
ANAIGUA                            93 772 75 32
BOMBERS                                         085
BUTANO (Martorell)             93 775 18 87
CASAL D’AVIS 93 772 50 07
CDIAP APINAS 93 772 54 54
CONSELL COMARCAL   93 805 15 85
CORREUS       93 775 92 67
CRARC 93 772 63 96
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
ESPAI FAMILIAR (EBM La Baldufa) 93 772 50 11
FARMÀCIA                               93 772 53 01
FECSA 902 536 536
FERROCARRILS 
CATALANS 93 205 15 15

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
JEFATURA TRÀNSIT (BCN)        93 298 65 00
JUTJAT DE PAU 93 772 57 57
LLAR INFANTS MUNICIPAL 
FRANCESC MATA I SANGHÉS 93 772 50 24

MASQUEFA TV  93 772 81 09
MOSSOS D'ESQUADRA 088
ORGT (Masquefa)                    93 775 92 55
ORGT (Piera)            93 776 07 56
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
SECCIÓ D'INSTITUT DE MASQUEFA93 772 77 22
TAXI 93 771 60 12                            
TAXI            93 117 50 50 /                                       600 542 614
TAXI 8 places i adaptat 648 659 009

És molt difícil posar una data 

concreta que marqui l’inici de 

la tradició popular de regalar 

roses el dia de Sant Jordi. És té 

constància de la celebració de la 

Fira de roses per Sant Jordi des 

del segle XV. Aquesta mateixa 

antiguitat convida a buscar 

una relació entre una tradició 

popular i el simbolisme de l’amor 

cortès que representa la rosa. 

Amb el color de la rosa podeu 

transmetre determinats 

sentiments. La vermella 

simbolitza l’amor i la passió, 

la blanca l’amor pur, feliç i 

per sempre, la de color rosa 

implica dolçor i estima, la groga 

amistat, la taronja, entusiasme, i 

la blava confiança. L’espiga que 

acompanya la rosa de Sant Jordi 

significa fecunditat. 

Per Sant Jordi 

regala una rosa
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Ni el mal temps no va poder aigualir el Carnaval. Ho va intentar 
el dissabte 12 fent caure sobre Masquefa una inoportuna pluja 
que va impedir la desfilada de la rua. Però els masquefins i 
masquefines no es van donar per vençuts. Hi havia ganes de 
gresca. I l’endemà, diumenge, el temps va premiar-los declarant 
una treva. Sota un sol de justícia Masquefa va tornar a viure una 
festa multitudinària. 
Fins a 15 comparses, amb més de 400 integrants, van lluir les 
seves disfresses pels carrers de la vila. Ho van fer de la mà dels 
nombrosos vilatans i vilatanes que s’hi van voler sumar. I davant 
de la mirada dels curiosos que omplien els carrers. No 
hi van poder veure, 
almenys físicament, 
el Rei Carnestoltes, 
víctima encara de 
les conseqüències 
de l’aiguat del dia 
anterior. Però el seu 
esperit transgressor 
i esbojarrat va estar 
present del primer al 
darrer minut.
La disbauxa va ser 
l’element comú 
entre la diversitat de 
personatges que van 
desfilar per Masquefa. 
S’hi van poder veure 
des d’un grup d’homes-
escombretes que 
netejaven els carrers 
fins a unes ‘barbies’ 
encapsades, passant per una crítica i original ‘corrida’ de toros o 
els valents homes i dones sortits de la pel·lícula “Brave Heart’. 
També 
van sumar-s’hi uns estranys parents dels Mossos d’Esquadra, 
uns actius ‘mariachis’, una invasió de Bobs Esponja o una 
desafinada versió dels Bonney M. Pels carrers de Masquefa hi 

van passar també templaris, zombies, gitanos, personatges de 
terror, pallassos i fins i tot unes humanes peces de Tetris. La 
comparsa de la Zona Lliure (que desfilava fora de concurs) 
va portar fins a Masquefa el ‘glamour’ de Hollywood. 
La rua va acabar a la Sala Polivalent amb l’esperat lliurament 
de premis i l’espectacle de pallassos de la companyia Jajaja. La 
mateixa sala havia estat, la nit anterior, l’escenari d’una festa de 
disfresses que també va destacar per l’elevada participació.

I ELS GUANYADORS SÓN...
Un any més el Carnaval 
va voler premiar les 
comparses més destacades. 
En aquesta ocasió, i per 
a fer un procés més 
equitatiu, el jurat el van 
integrar un representant 
de cada comparsa. En la 
categoria de comparses 
de més de 20 integrants 
el primer premi va ser 
per a ‘Masquefa Fashion’, 
i el segon per a ‘Brave 
Heart’. En la categoria de 
menys de 20 integrants, 
‘Masquefa va frega’ es va 
endur el primer premi, i 
‘La currida’ el segon. Els 
primers premis estaven 
dotats amb 300 euros, i 
els segons, amb 200.

El mateix jurat va escollir els guanyadors del concurs d’establiments. 
En la categoria d’aparadors guarnits el primer premi va ser per 
a l’establiment Arts i Fils, i el segon per al Saló d’Estètica Montse 
Oliva. En l’apartat de guarniment de tot l’establiment, el primer 
premi va anar a mans de la Perruqueria Hortensia, i el segon va 
recaure en el forn Mora Tradició Fonera del carrer Sant Pere. Tots 
ells van ser obsequiats amb un carnavalesc trofeu.

ACTUALITAT

NI LA PLUJA NO POT AMB EL CARNAVAL
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“Espero que el gaudiu perquè és casa 
vostra”. Amb aquestes paraules l’alcalde, 
Xavier Boquete, convidada els joves a fer-
se seu el nou Casal pocs minuts abans 
que una riuada de gent de totes les edats 
el trepitgés per primera vegada. L’alcalde 
recordava també que el Casal és una peça 
més en el gran engranatge de serveis a 
les persones en què s’està convertint 
l’emblemàtica Fàbrica Rogelio Rojo, que 
ja acull la Sala Polivalent, el CTC i la nova 
Biblioteca. 

El Casal de Joves permetrà ampliar l’oferta 
de serveis i activitats adreçades als joves, i 
oferir-los una programació àmplia, estable 
i diversificada. És, en definitiva, “una aposta 
important de l’Ajuntament que entén que 
els joves són un prioritat i que cal ajudar-
los a expressar-se”, tal i com afirmava 
durant la inauguració el Cap de l’Oficina 
del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, 
Bartolomé Agudo. 
El director general de Joventut de la 
Generalitat, Toni Reig, subratllava que 
l’equipament “neix d’una demanda dels 
mateixos joves” i que “s’ha fet en diàleg 
amb ells”, ja que han contribuït a definir-
ne els usos i la gestió mitjançant un 

procés participatiu.
Després dels parlaments, l’eixordadora 

sirena de la Rojo reclamava l’atenció de la 
multitud que s’aplegava al pati. I arribava 

ELS JOVES 
ESTRENEN ‘CASAL

  Els joves de Masquefa ja tenen Casal. L’equipament va obrir portes el 
dimarts 22 de març per esdevenir el punt de trobada, civisme, oci i formació de 

joves i adolescents. Tres dies abans, el dissabte 19, una multitudinària jornada de 
portes obertes, diversos tallers i una sorpresa servien per inaugurar-lo

El nou Casal s’ha fet en 
diàleg amb els mateixos 
joves, que han contribuït 
a decidir-ne els usos i 
la gestió en un procés 

participatiu
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la sorpresa: de cop i volta una persona es 
feia espai entre la multitud i començava a 
ballar a un ritme frenètic: saltant, brincant. 
De seguida se n’hi afegia una altra. I una 
més.. I així fins que el pati va semblar 
tremolar sota els peus d’un nombrós 

grup de ballarins i ballarines de l’Escola 
de Dansa Noemí Rubira. 
La ‘flash mob’ deixava pas al moment més 
esperat. Per fi el Casal obria les seves 
portes de bat a bat i engolia una riuada 
de joves encuriosits, però també d’infants, 

adults i gent gran. A l’interior, dues 
estrambòtiques ballarines del Raconet 
Artístic i un pintoresc caricaturista els 
donaven la benvinguda. Completaven la 
festa uns tallers de grafits, trenes, xapes, 
tatuatges i maquillatge.

UN ESPAI POLIVALENT
El nou Casal de Joves destaca per la 
seva funcionalitat i per la polivalència 
dels seus espais. Disposa de gairebé 
300 metres quadrats, distribuïts en 
planta baixa i un altell. A la planta 

baixa hi ha una gran sala polivalent 
que pot acollir diverses activitats, 
un espai destinat a taller, una altra 
sala, les noves dependències del Punt 
d’Informació Juvenil i un magatzem. A 
l’altell s’hi troben tres despatxos i una 
sala polivalent més petita. El Casal s’ha 

finançat íntegrament amb subvencions 
que l’Ajuntament ha aconseguit 
d’altres administracions: 300.000 euros 
del govern de Madrid, 89.000 euros 
de la Diputació i 8.500 euros de la 
Generalitat. L’Ajuntament no ha hagut 
de fer cap aportació.

Matí:
Dimecres: de10h a 13h

Tarda:
Dimarts i dijous: de16h a 20h
Dimecres i divendres: de 15h a 20h
Dissabte: de17h a 20h

Horaris del Casal
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ACTUALITAT

Desireé Paniagua Milla

Júlia Pérez Robledo

Aquest era el segon any que es 
duia a terme aquesta original 
iniciativa, que està convertint 
el parc que hi ha al costat de 
l’aparcament de camions de La 
Pedrosa en un autèntic bosc 
dels nens i nenes de Masquefa.
L’any passat van ser les famílies 
amb infants nascuts el 2009 
les que hi van plantar les seves 
alzines, mentre que aquest 
any hi han posat la segona 
llavor les famílies amb nadons 
nascuts durant el 2010. 
La plantada va tornar a 
despertar els elogis de les 
famílies participants, les 
quals coincideixen a destacar 
que activitats com aquesta 
contribueixen a que els 
infants aprenguin a estimar 
la natura i alhora fomenten 
valors com el respecte al medi 
ambient i la sostenibilitat. 
A més, la iniciativa destaca 
la importància dels espais 
públics i col·lectius i, a la 
vegada, permet que Masquefa 
pugui guanyar una nova zona 
verda. 

Familiars de Sandra Estrella Ferrero

Alba Tortola Montes

Guillem Ortíz Oliver

Paula Bosch Iniesta

Iker Sánchez Gañan

Iris Guirao Adell

La segona plantada col·lectiva al Bosc dels Infants 
va ser tot un èxit. La participació va desbordar les 
previsions més optimistes i fins a 64 famílies van plantar 
el diumenge 20 de març les alzines que l’Ajuntament 
ha regalat a tots els nadons nascuts durant l’any 2010, 
en total 106 nens i nenes. Tots ells tindran el seu arbre 
al Bosc dels Infants, ja que també s’hi van plantar les 
alzines de les famílies que no van poder ser-hi.

Masquefa planta 
la SEGONA LLAVOR
al BOSC DELS 
INFANTS

La iniciativa permet a Masquefa guanyar 
una nova zona verda, a la vegada que 

fomenta l’estima a la natura i el respecte al 
medi ambient entre els més petits

Amb aquest objectiu 
l’Ajuntament continuarà 
obsequiant cada any les famílies 
que tinguin nadons. La intenció 
és que, amb el temps, la vila 
pugui gaudir d’un gran i frondós 
bosc dedicat als nostres infants.
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Martina Colau Romero

Ismael Rubio Sanz

Lucía Clemente Rodríguez

Izan Carrero Cardoso

Ona Caballero Salinas

Aaron Cabanillas Camba

Fran Garrido Barrera

Marc Buffett Martí

Elián Sabir Sáez

Bruna Beltran Torres

Ramon Valera López

Matías Alejandro Bártulos Hernández

Judit Tobella Gallego

Iago Raposo Abril

Melina Moreno Romero

Emilio José Orovio Tabares

Izan Cano Sanz

Julen Garrido Rodríguez

Denis López López

Paula Alabau Trujillo

Martí Gil Vigueras

María Pérez Cunillera

Yaiza Sánchez Debon

Carla García Delgado

Manuel Carmona Pérez

Sara Contreras Cobo

Jana Pellisa Casado

Biel de la Fuente Barbasan
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Clara Peragón Poveda

Emma González Marzo

Gael Bellón Fernández

Axel Pineda Marin

Alba García Estepa

Marc Santiago Casas

Rubén Ordiales Gómez

Najma El Amrani

Alèxia Mateu Fossas

Daniel Sánchez Rosero

Hugo Guirado Seco de Herrera

Arnau Ansaldo Álvarez

Ilenia Cristòbal Climent

Biel i Abril Bernal Esteller

Gerard Pérez Bonet

Aina García Latorre

Familiars de Xènia Garriga Bàrbara

Erika Cees Ledesma

Andrea Martín Ferri

Sofía Martínez Galdeano

Caterina Torrents Esteller

Jeroen Westland Cabeza

Marina Ferro Romero

Marc Barcones Dalmases

Adrià Castillo Díaz

Tessa García Cusiné

Núria Camps León

Isaac Martín Anchuela
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NOTÍCIES

Campanya policial per evitar 
les distraccions al volant

L’Ajuntament farà pistes de tennis i pàdel i una 
nova zona poliesportiva a l’antic camp de futbol
L’Ajuntament projecta reconvertir l’antic camp de futbol de 
terra en unes noves instal·lacions esportives que inclouran tres 
pistes de tennis, cinc de pàdel i una nova pista poliesportiva a 
l’aire lliure per a la pràctica de diverses disciplines.
 El Consistori disposa ja d’un avantprojecte per a fer realitat 
aquest nou equipament, el qual vol satisfer una demanda existent 
i evitar que els masquefins i masquefines hagin de desplaçar-se 
a d’altres municipis per a practicar aquests esports. A la vegada, 
les noves instal·lacions completen l’actuació que ja s’ha dut a 
terme en aquesta mateixa zona amb la construcció del nou 
camp de futbol de gespa artificial i els vestidors.
L’Ajuntament té previst convocar en breu el concurs per 
adjudicar les obres de les pistes de tennis i pàdel i la pista 
poliesportiva. Diverses empreses especialitzades ja s’han 
mostrat interessades a construir aquest nou equipament i fer-se 
càrrec de la seva posterior gestió.

Els alumnes de l’Escola Font 
del Roure, jardiners per un dia

Els alumnes de segon i tercer curs de l’Escola Font del Roure 
van participar el 18 de març en una plantada al jardí de davant 
del centre. Hi van plantar arbustos i plantes aromàtiques 
autòctones per tal de minimitzar el rec i tenir més garanties que 
sobrevisquin. Concretament s’hi va plantar llentiscle, espígol, 
romaní i romaní rastrer. L’activitat es va dur a terme perquè els 
infants es familiaritzin amb el món de les plantes i se sensibilitzin 
amb l’entorn i el medi ambient. Aquestes iniciatives també 
contribueixen a que els escolars se sentin seu el jardí de l’escola 
i el respectin. A més, es va aprofitar la plantada per a posar unes 
escales al jardí i evitar que algunes persones el trepitgin.

Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV) a Masquefa aquest abril

La Policia Local de Masquefa farà, durant la setmana del 4 al 10 
d’abril, una campanya de control i vigilància dels conductors. 
En aquest cas, la cinquena campanya impulsada aquest 2011, se 
centra en les distraccions al volant i es desenvolupa en tot l’àmbit 
territorial català.
Aquest tipus de campanyes habitualment se centren en 
evitar que els conductors usin mentre són al volant el telèfon 
mòbil o manipulin dispositius com ara pantalles amb accés a 
Internet,monitors de televisió i reproductors de vídeo o DVD. En 
aquesta ocasió, però, es controlarà també altres obligacions dels 
conductors conforme a les directrius genèriques de circulació de 
vehicles i seguretat viària. 
La campanya s’acompanyarà d’un treball estadístic del qual 
s’encarrega el Servei Català de Trànsit un cop finalitzi el procés de 
recollida de dades de totes les incidències assistides pels agents.

La Policia Local de Masquefa informa que una unitat mòbil 
de la ITV es desplaçarà al municipi aquest mes d’abril per a 
fer les inspeccions tècniques de tractors agrícoles, remolcs 

agrícoles i ciclomotors. Les revisions es podran fer els dies 13, 
14 i 15 d’abril, de 9 del matí a la 1 del migdia, a l’esplanada de 
l’aparcament de camions que s’està fent al polígon La Pedrosa. 
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Al llarg del procés d’elaboració del PEV s’han recollit i 
generat moltes idees i propostes per avançar cap a un model 
de vila educadora. A partir de l’eix escollit per treballar, 
‘Masquefa, una vila on viure’, s’han creat grups de treball 
per aprofundir en algunes de les línies que se’n desprenen: 

•	 Civisme i convivència

•	 Sentiment de pertinença

Aquests grups de treball estan formats per persones que 
volen implicar-se, dir la seva, per millorar la nostra vila. Són 
estudiants, àvies, mestres, mares, representants d’entitats... 
que creuen que val la pena invertir una mica del seu temps 
per reflexionar i elaborar propostes que millorin el dia a 
dia de tothom.
Els participants en els grups de treball aporten la visió de 
la gent que trepitja els carrers de Masquefa cada dia, que 

viuen els problemes i coneixen les dificultats del temps 
que vivim; això sí, des de perspectives molt diferents, 
perquè es dediquen professionalment a àmbits diversos, 
perquè tenen edats diverses, perquè la seva procedència 
és diversa, perquè les seves opinions són diverses; però els 
uneix un element comú, ser veïns de Masquefa, i un objectiu 
compartit, millorar la vila on viuen.
Toquen de peus a terra, saben que el granet de sorra que 
cadascú aporta, per ell sol, no produirà cap canvi significatiu, 

però que des del treball que com a comunitat poden 
desenvolupar sí que es pot incidir sobre aquelles coses que 
pensem que cal millorar. Això no significa treure el paper i la 
responsabilitat als nostres representants polítics; al contrari, 
es tracta d’acompanyar-los en la seva difícil tasca; i obrir 
canals de comunicació directa amb la ciutadania; persones 
que se senten responsables en el seu paper de ciutadans, i 
compromesos en la construcció del seu futur.  
Les persones que formen part d’ un grup de treball es troben 
per compartir opinions sobre un dels temes plantejats 
abans, per analitzar la situació, fer propostes que podrien 
millorar-la, avaluar el procés d’implementació en cas que es 
duguin a terme, i els resultats. Qualsevol persona amb ganes 
d’aportar les seves opinions, amb voluntat d’escoltar als 
altres, i d’aprendre d’un projecte compartit, està convidada 
a formar-ne part.
Des del mes de febrer el grup de treball de Civisme i 
Convivència ha començat a reunir-se per analitzar les 
problemàtiques més greus, sobre les quals caldria incidir. 
El grup de treball sobre Sentiment de pertinença treballa 
amb l’ objectiu de fer de Masquefa una vila acollidora, en 
què tothom se senti que en forma part, que coneguem la 
seva història, el seu entorn...

Si us animeu a participar en algun grup de treball, 
poseu-vos en contacte amb l’Oficina Tècnica 
del PEV, trucant al 93 772 78 36 o escrivint a 
pevmasquefa@masquefa.net.

+ info: http://www.pevmasquefa.blogspot.com

Masquefa, una vila on viure, 
una vila on participar
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NOTÍCIES

La cinquena edició de les Botigues al Carrer se celebrarà finalment 
el diumenge 10 d’abril, sempre que s’hi inscrigui un nombre suficient 
de comerços. Aquesta ha estat la data escollida per la majoria de 
comerços i empreses en la consulta que els ha fet l’Ajuntament, que 
havia proposat també el 3 d’abril com a una altra possible data. 
La fira es concentrarà al matí, de les 10h a les 15h. Empreses i 
comerços tornaran a instal·lar les seves parades a l’avinguda de La 
Línia.
Ja des de la primera edició, el març de 2009,Les Botigues al Carrer 
s’han consolidat com una original i eficaç fórmula per ajudar els 
comerços i les empreses de Masquefa a donar a conèixer els seus 
productes i serveis, així com també a explorar possibilitats de negoci 
i concretar vendes. En les quatre edicions la iniciativa ha comptat 
amb representants de pràcticament tots els sectors comercials de 
Masquefa. A més, ha tingut també un alt grau de fidelització entre els 
participants.
A la vegada, la fira resulta també molt atractiva per als vilatans i 

vilatanes, que poden gaudir d’una jornada especial que compagina 
les compres amb les passejades per l’avinguda de La Línia, on es 
concentren les parades dels comerciants.

Els comerços i les empreses trien el diumenge 10 
d'abril per fer les cinquenes Botigues al Carrer

El sergent Marc Pérez, nou 
Cap de la Policia Local

El sergent Marc Pérez és el nou Cap de la Policia Local de 
Masquefa des de l’1 de març. Pérez compartirà durant uns mesos 
el càrrec de màxim responsable de la policia de Masquefa amb 
qui fins ara n’ha estat el cap, el també sergent Josep Maria López. 
El sergent López complirà d’aquí a uns mesos l’edat de jubilació 
i amb la nova incorporació l’equip de govern vol planificar-ne el 
relleu amb les màximes garanties.
El sergent Marc Pérez va ser presentat al personal de l’Ajuntament 
en un acte en què va estar acompanyat de l’alcalde, Xavier Boquete, 
el regidor de Governació, Carles Ventura, els caps de departaments 
del Consistori, els companys de la policia masquefina, els membres 
de l’ADF i Protecció Civil, i representants dels Mossos d’Esquadra 
i d’altres policies locals de la comarca.
Pérez, que els darrers dos anys ja va exercir de Cap de la Policia 
Local de Capellades, va mostrar-se “il·lusionat” per encetar una 
nova etapa i va agrair les facilitats que ha trobat en els companys i 
els responsables polítics des del primer dia. També va afirmar que 
farà “tot el que estigui a les meves mans perquè aquest sigui un 
canvi molt positiu”. Va anunciar una línia de treball “col·laborativa” 
amb els companys i la resta de forces de seguretat, i va obrir les 
portes del seu despatx “a tots els companys per a qualsevol tema 
professional o personal”.
L’alcalde va donar-li la benvinguda i va desitjar-li “els millors èxits”.  

Una trentena de persones fan un 
curs de prevenció de riscos laborals 
del sector de la construcció

Aquesta formació és necessària per a poder 
demanar la Targeta Professional de la Construcció

Una trentena de persones van fer al febrer un Curs en prevenció de 
riscos laborals organitzat per l’Ajuntament i la Fundació Laboral de 
la Construcció. La formació que se’ls va impartir és necessària per 
a poder sol·licitar la nova Targeta Professional de la Construcció 
(TPC), que serà obligatòria a partir de l’1 de gener de 2012. Aquesta 
targeta avala l’experiència en el sector, la qualificació professional i 
la formació rebuda.
El curs, que va comptar amb la col·laboració d’Acemar Grup Gamma 
i Materials de l’Anoia, va constar de dues sessions (8 hores en total) 
que van tenir lloc els dies 22 i 24 de febrer al Centre Tecnològic 
Comunitari. Hi van assistir treballadors de diverses empreses del 
sector de la construcció de Masquefa i també persones en situació 
d’atur que han treballat en aquest sector.
Amb l’organització d’aquest curs l’Ajuntament vol ajudar els 
masquefins i masquefines a formar-se per a millorar el seu lloc de 
treball o trobar una feina.
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ACTUALITAT

La cinquena edició de Fira Futur, que 
va tenir lloc del 16 al 18 de març a 
Masquefa, va tornar a demostrar que 
és una eina molt eficaç per ajudar els 
joves a l’hora de prendre una decisió 
important en les seves vides: el seu 
futur formatiu o professional. El gran 
aparador que és aquesta fira els va 
mostrar les diverses opcions que tenen 

en el territori d’influència de l’Anoia 
Sud per a continuar els seus estudis o 
per iniciar el seu camí en el món laboral. 
Però, per segon any consecutiu, Fira 
Futur va fer un pas més enllà i, davant 
l’actual situació econòmica, va omplir 
també el seu aparador d’ofertes 
formatives i laborals per a totes aquelles 
persones que, indiferentment de la seva 

edat, aposten per la formació continuada 
per a millorar el seu lloc de treball o 
trobar feina. De fet, el certamen va 
incrementar notablement la presència 
d’aquest públic, que va sumar-se als 
gairebé 400 escolars que van visitar el 
saló.
A Fira Futur estudiants i públic en 
general van poder ‘tocar’ i visualitzar les 
opcions formatives de les quals disposen. 
I el que encara és més important: van 
establir contacte amb els centres 
formatius que els interessen. També es 
van poder fer una idea exacta de com 
són les professions que els atrauen. 
A la Sala Polivalent hi van posar 
estands una vintena de centres, entre 
instituts, universitats, acadèmies, serveis 
d’ocupació i cossos de seguretat. Van 
ser-hi Olga Difusió, l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps d’Igualada, l’Escola 
d’Enginyeria d’Igualada, l’Institut 

FIRA FUTUR, UN GUIA 
EN EL CAMÍ CAP AL FUTUR 
EDUCATIU O PROFESSIONAL
Fira Futur continua consolidant-se com el referent en l’orientació formativa i professional no només dels 
joves de Masquefa i l’Anoia Sud, sinó de totes aquelles persones que veuen en la formació la clau per trobar 
feina o millorar laboralment
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La Setmana de l’Escola a la Feina i Fira 
Futur les organitza l’Ajuntament de 
Masquefa amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i la col·laboració de la 
Generalitat.  Ambdues iniciatives són 
possibles gràcies als esforços conjunts 
de la Xarxa TET Anoia Sud, integrada 
per tots els agents que intervenen en el 
procés de transició de l’escola al món del 
treball de Masquefa, Piera, Capellades, els 
Hostalets de Pierola, Cabrera d’Anoia, la 
Pobla de Claramunt, Vallbona d’Anoia i la 
Torre de Claramunt.
De fet, La Setmana de l’Escola a la Feina i 

Fira Futur són un exemple més de la feina 
que aquesta xarxa fa conjuntament al llarg 
de tot l’any. Així ho van destacar en la 
inauguració de la fira l’alcalde de Masquefa, 
Xavier Boquete, el coordinador de l’àrea 
d’Educació de la Diputació, Josep Comas, 
i l’inspector dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament de la Generalitat, Xavier 
Gil. Tots tres van subratllar la importància 
que té la formació continuada al llarg 
de la vida, tant per a joves com per a 
adults, i especialment en aquests temps 
de dificultats econòmiques. També van 
posar l’accent en el fet que la Setmana de 
l’Escola a la Feina i Fira Futur són resultat 
d’aquest “treball en xarxa i continuat”, i 
“de la implicació i la cooperació de les 
administracions”.
Les ponències que van seguir a la 
inauguració, a càrrec de tutors i tècnics 
d’Educació i Formació dels ajuntaments 
de Masquefa, Piera i Capellades, van 
evidenciar que aquestes paraules s’han 
traduït en fets, ja que es van presentar 
alguns dels projectes que la Xarxa 
TET Anoia Sud ha dut a terme aquest 
any i que han permès oferir en aquest 

territori una formació post obligatòria 
que fins ara no hi existia.  Entre aquesta 
formació destaquen els Programes de 
Qualificació Professional Inicial (PQPI) 
d’administració i jardineria que s’han 
fet a Piera, la formació ocupacional en 
administració i monitors en el lleure feta 
a Masquefa i Piera, i les proves d’accés 
a Cicles Formatius de Grau Mig que 
ofereixen Capellades i Masquefa. Aquesta 
formació compta amb el finançament dels 
ajuntaments, la Diputació i la Generalitat, 
a més del Fons Social Europeu en el cas 
de la formació ocupacional.

Joan Oró de Martorell, el Centre 
d’Ensenyament CEPEQ, la Universitat 
Oberta de Catalunya, la Universitat de 
Barcelona, l’Escola Pia, CFA Martorell, 
la Xarxa TET Anoia Sud, l’ institut de 
Sant Esteve Sesrovires, els instituts Milà 
i Fontanals i Joan Mercader d’Igualada, 
l’institut Guinovarda de Piera, l’Escola 
Oficinal d’Idiomes, el punt d’informació 
de cursos d’idiomes a l’estranger ILCO, 
Ràdio Masquefa, el Consell Comarcal 
de l’Anoia, els Mossos d’Esquadra i 
l’exèrcit.
Aquest any van passar pel saló estudiants 
del centre Divina Pastora de Capellades, 
l’institut Guinovarda i els PQPI de Piera, 
l’institut Pla de les Moreres de Vilanova 
del Camí, les seccions d’institut de 
Vallbona i Masquefa, l’institut Molí de 
la Vila de Capellades, estudiants dels 
cursos de les proves d’accés a Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i de Grau 
Superior de Masquefa i alumnes del curs 
Dona’t una oportunitat de Masquefa.
A més de conèixer les ofertes els 
estudiants i el públic en general van 
comptar amb el suport d’orientadors 
d’ajuntaments de la Xarxa TET Anoia 

Sud. Aquests professionals els van 
atendre de manera personalitzada 
i els van ajudar a aclarir consultes i 
dubtes.  També els van ser de gran ajut 
les demostracions pràctiques que van 
oferir dos centres d’estètica i bellesa 
i de maquillatge i perruqueria, una de 
les novetats de la fira, introduïda amb 
la intenció que els visitants poguessin 
palpar les professions.

Fira Futur va abaixar el teló amb la 
satisfacció d’haver aconseguit que el 
públic hi trobés tot allò que hi buscava, 
tal i com es desprèn de les enquestes 
de valoració fetes pels organitzadors. 
La fira s’emmarca en una iniciativa 
més àmplia, La Setmana de l’Escola a 
la Feina, que durant set dies va oferir 
diversos tallers i xerrades en l’àmbit de 
l’orientació.

Una feina en xarxa i continuada durant tot l’any
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NOTÍCIES

En les properes eleccions municipals del 
22 de maig, els veïns i veïnes de La Beguda 
empadronats a Masquefa podran votar, 
per primera vegada, a La Beguda mateix, 
sense necessitat d’haver-se de desplaçar al 
col·legi electoral de Masquefa. Després de 
les gestions fetes per l’Ajuntament el 22 de 

maig s’habilitarà un col·legi electoral a les 
instal·lacions de la Llar d’Infants Municipal 
Francesc Mata i Sanghés de La Beguda 
perquè hi puguin votar els masquefins 
residents en aquest nucli. D’altra banda, la 
Mancomunitat de La Beguda va sol·licitar 
que tots els veïns de La Beguda, els 

empadronats a Masquefa, els empadronats 
a Sant Esteve Sesrovires i els empadronats 
a Sant Llorenç d’Hortons, poguessin votar 
en unes mateixes dependències, al local 
social de la Mancomunitat. Però l’Oficina 
del Cens Electoral ha desestimat aquesta 
petició.

Masquefa reivindica la igualtat entre homes i dones
El debat ‘Dona, home / abans i ara’ va 
ser la novetat més destacada entre les 
activitats organitzades a Masquefa pel 
Dia Internacional de la Dona (8 de març) 
per reivindicar la igualtat d’oportunitats. 
La iniciativa, que va tenir lloc a la Sala 
Polivalent, va obtenir una bona resposta 
per part dels vilatans i vilatanes. Hi van 
prendre part una quarantena de persones, 
majoritàriament dones però també homes.
Moderat pel director de Ràdio Masquefa, 
Darío Muhi, el debat va posar sobre la 
taula sis blocs temàtics que en algunes 
ocasions van aixecar certa polèmica: la 
maternitat i la paternitat, les feines de 
la casa, l’enamorament i la sexualitat, la 
igualtat en el món laboral, el respecte i els 
maltractaments, i l’educació dels fills i filles. 
Els assistents van participar animadament 
en la sessió durant gairebé dues hores. Se’n 
van poder extreure moltes conclusions. 
Totes elles, però, poden resumir-se en una: 

malauradament encara queda molt camí a 
recórrer per arribar a la igualtat real entre 
homes i dones en molts àmbits de la vida.
A més del debat,  Masquefa va commemorar 
el Dia de la Dona amb altres activitats 
reivindicatives, lúdiques i formatives. Així, 
es van realitzar dues sessions a l’espai 
de debat Cafès amb Història (una sobre 
la vida quotidiana de la dona al llarg de la 
història, i una altra sobre els seus drets 
civils), es va celebrar un sopar amb ball 
a la Rogelio Rojo i es va fer un taller 

d’automaquillatge.  A més, Masquef@ula 
va crear un blog temàtic sobre el Dia de la 
Dona i va obsequiar els usuaris que hi van 
deixar comentaris amb connexió gratuïta 
a Internet. 
També l’Associació de Dones de Masquefa 
es va sumar a la iniciativa amb una setmana 
de portes obertes a les seves activitats per 
donar a conèixer els cursos i tallers que 
organitza. A més va fer una exposició a la 
biblioteca amb els treballs elaborats per 
les seves integrants durant l’any.

Reconeixement a tres agents de la Policia Local 
per frustrar un robatori a la deixalleria

L’Ajuntament va fer el 14 de març un acte 
de reconeixement a la professionalitat de 
tres agents de la Policia Local de Masquefa, 
Àngel Limeres, Xavier Gala i Dani Muñoz, 
que el dia 27 de febrer, en una meritòria 
actuació conjunta, van evitar un robatori 
a la deixalleria municipal. 
L’agent Limeres, que es trobava fora 

de servei, va donar l’alerta a la Policia 
en veure que un home baixava d’una 
furgoneta i es col·lava a la deixalleria per 
un lateral. Els policies Gala i Muñoz es van 
desplaçar ràpidament fins al lloc dels fets 
i un cop allà, els tres policies van poder 
sorprendre i detenir l’home que havia 
entrat a l’interior de la deixalleria i també 

un altre home que conduïa la furgoneta. 
A tots dos se’ls acusa d’un delicte de 
robatori amb força.
En reconeixement a la seva tasca, i a 
proposta del Cap de la Policia Local, 
l’alcalde i els regidors de l’equip de govern 
van lliurar als tres agents una simbòlica 
felicitació professional pel seu servei.

Els begudencs empadronats a Masquefa podran votar 
a La Beguda mateix el 22 de maig
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Sant Jordi: llibres i roses

La nova biblioteca atén 300 persones diàries

La nova Biblioteca Municipal de Masquefa registra unes xifres de 
rècord des que va entrar en funcionament el 24 de gener. Només 
en un mes i mig el nou equipament ha rebut més de 9.300 visites 
i ha fet 1.000 carnets. Atén unes 300 persones diàries i fa 13 
carnets al dia de mitjana.
Amb un fons de 18.693 documents (entre llibres, revistes, 
pel·lícules, músics i DVDs) la biblioteca ha prestat en aquestes 
primeres setmanes 3.200 documents (117 diaris). A més, 70 
persones han utilitzat el seu servei d’Internet des del primer dia.
Aquest mes de març també hi han començat les visites escolars 
perquè tots els nens i nenes de Masquefa coneguin la biblioteca i 
els seus serveis.

Comencen les activitats 
Després de centrar-se en l’arrencada, la biblioteca torna 
a engegar aquest mes d’abril les activitats:

•	 Hora del Conte
Estrenem l’activitat amb el famós conte d’Andersen ‘El 
soldadet de plom’
A càrrec de la companyia Hi havia moltes vegades...
Divendres 1 d’abril, a les 18h
Dissabte 2 d’abril, a les 12h

•	 Club de lectura
Reunió del Club de lectura.
El llibre escollit és ‘La noia de la perla’ de Tracy Chevalier.
Divendres 8 d’abril
17.30h: comentari del llibre amb el moderador Marc 
Guarro
18.45h: projecció de la pel·lícula ‘La noia de la perla’

L’AGENDA

Segona Festa del Dia d’Andalusia
La Sala Polivalent es va omplir de gom a gom el 26 de febrer 
per la Festa del Dia d’Andalusia, organitzada per la Cofradía 
del Cristo Crucificado y Nuestra Señora de los Dolores amb 
el suport de l’Ajuntament. Els nombrosos assistents a la festa, 
conduïda pel popular locutor radiofònic Juan de Mazarrón, van 
gaudir de l’exhibició de l’escola de ball de la cofradía i del quadre 
flamenc Niño Rosales, a més d’unes altres tres ‘bailaoras’. La 
masquefina Brigitte Ortega va recitar un poema que havia 
composat expressament per a l’ocasió. La segona Festa del Dia 
d’Andalusia de Masquefa es va allargar fins a la matinada gràcies 
a l’animada actuació del DJ local Raül de Merino.

La processó, les caramelles i el popular aplec al Cementiri 
Vell tornaran a centrar la celebració de Setmana Santa a 
Masquefa. 
Diumenge de Rams (17 d'abril) tindrà lloc la Benedicció 
de rams i la missa (12.30h).
Divendres Sant (22 d’abril) es farà el viacrucis (10h), l’ofici 
de missa (19h) i la processó (a les 20h). Per al Diumenge de 
Pasqua (24 d’abril) hi ha prevista la cantada de caramelles 
als carrers i l’església (10.30h). I el Dilluns de Pasqua (25 
d’abril) es farà el tradicional aplec al Cementiri Vell: amb 
la missa (11h) i les sardanes (12h).
(Més informació a la pàgina 19)

Setmana Santa: processó, 
caramelles i aplec al Cementiri El 23 d’abril Masquefa se sumarà novament a la celebració de la diada 

del patró de Catalunya, Sant Jordi. Com és habitual els carrers de la vila 
s’ompliran  de parades de llibres i roses. 
Aquest any l’equip de govern ha elaborat una normativa que regula la 
instal·lació de parades al carrer i la venda de llibres i roses la Diada de 
Sant Jordi per part dels comerços, les entitats i associacions municipals. 
D’acord amb la normativa a les entitats sense ànim de lucre només 
se’ls permet vendre objectes relacionats amb la promoció de la seva 
entitat. No se’ls permet vendre llibres que tinguin normalitzada la seva 
venda a les llibreries a no ser que siguin llibres editats per la pròpia 
entitat. En cap cas, se’ls permetrà només la venda exclusiva de flors.
Els comerços i les entitats podran instal·lar les parades prèvia 
sol·licitud d’instal·lació i autorització de l’Ajuntament. Les sol·licituds 
s’han de fer mitjançant una instància a l’Ajuntament (C/Major, 93), el 
CTC (Av. Catalunya, 60) o l’Àrea de Serveis Personals (C/Crehueta, 
33), amb una antelació mínima de 20 dies
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L’ECOCONSELL: estalviar residus i diners

A les llars generem un important volum de 
deixalles que té un impacte negatiu en el nostre 
entorn. Hi ha, però, interessants maneres de 
reduir els residus, per exemple reciclant-los i 
donant-los un nou ús. Així no només farem un 
favor al medi ambient sinó també a les nostres 
butxaques. Sabíeu que amb l’oli vegetal que hem 
usat per a cuinar podem obtenir sabó natural? 
Avui us ho explicarem. 

Apunteu-hi també les vostres dades personals. 
Masquefa Batega anirà publicant els vostres ecoconsells.

Cada residu al seu lloc: 
l’Ajuntament alerta del mal ús 
dels contenidors de la poda

Com fer sabó natural  
amb oli usat

L’oli vegetal de rebuig de casa és un element molt contaminant que 
si s’aboca en llocs inadequats, com ara l’aigüera de la cuina, dificulta 
el tractament de l’aigua a les depuradores. Sabíeu que 1 litre d’oli 
contamina al voltant d’1 milió de litres d’aigua?. Per evitar-ho només 
es necessita una ampolla de plàstic com les de refresc o d’aigua 
mineral que, un cop plena, es pot portar a la deixalleria de forma 
gratuïta; o bé, es pot aprofitar per fer sabó natural. 

Procediment
Per a fabricar sabó es necessita oli vegetal usat, sosa càustica 
(hidròxid de sodi), que es pot trobar a les drogueries, i agua 
(mineral o de pluja). Amb una senzilla tècnica es poden convertir 
els desagradables olis bruts en sabó.

Material necessari
• Oli vegetal (5 litres)
• Aigua (6 litres)
• Sosa càustica (1kg)

• Un recipient que aguanti la calor (per fer la mescla)
• Un recipient de fusta o plàstic (per fer de motlle)
• Espàtula o cullera de fusta i elements de protecció:  

guants i ulleres

Elaboració
1. Colar l’oli per treure-li les impureses.
2. Preparar les proporcions d’oli, sosa i aigua.
3. Dissoldre la sosa en l’aigua i esperar que es refredi. Cal tenir 

precaució amb la manipulació de la sosa càustica, doncs és 
un producte químic corrosiu que en contacte amb l’aigua 
i dissoldre’s puja de temperatura i emet vapors que poden 
irritar la pell, els ulls i les vies respiratòries. Per aquest motiu 
es recomana fer la mescla en un lloc ben ventilat, amb els ulls 
i les mans protegides. 

4. Afegir l’oli poc a poc i remenar durant una estona amb la 
cullera de fusta, fins que quedi una pasta espessa i homogènia. 
També s’hi pot afegir gotes d’essències naturals, per exemple, 
de plantes aromàtiques.

5. Abocar la pasta dins d’un motlle i esperar uns 15 dies a que 
es refredi i qualli.

L’Ajuntament alerta del mal ús que algunes persones fan 
dels contenidors destinats específicament a les deixalles de 
la poda (restes vegetals i de jardineria), dipositant-hi altres 
residus que no pertoquen com ara runes, matalassos, mobles i 
electrodomèstics vells. 
La presència de residus impropis comporta un greu impacte 
per al medi ambient, ja que aleshores els contenidors no poden 
portar-se a la planta de compostatge i tractar les restes vegetals 
i de jardineria per fer-ne compost (adob). Si s’hi dipositen 
residus impropis els contenidors de la poda han de portar-se 
obligatòriament a l’abocador. Això comporta també un greu 
perjudici econòmic per a l’Ajuntament i, en definitiva, per a tots 
els vilatans. Només durant l’any passat es van haver de pagar 
més de 100.000 euros que es podien haver estalviat.

La presència de residus impropis en aquests 
contenidors, destinats només a les restes vegetals, 
comporta un greu perjudici per al medi ambient i un 
important sobrecost econòmic per a l’Ajuntament

L’Ajuntament fa una crida al civisme i recorda que en els 
contenidors de la poda només s’hi poden dipositar restes 
vegetals i de jardineria. Dipositar-hi altres deixalles comporta 
importants sancions econòmiques.
A partir d’ara aquests contenidors específics per a les restes 
vegetals estaran només al carrer durant els mesos de la poda. 
N’hi haurà una vintena repartits per tot el municipi. Per a gran 
quantitats de restes vegetals el més aconsellable és portar-les a 
la deixalleria municipal del polígon La Pedrosa per evitar que es 
col·lapsin els contenidors.

Si teniu altres propostes que ens ajudin a 
estalviar residus i diners a casa, podeu enviar-
les a mediambient@masquefa.net o portar-
les a l’Ajuntament (C/Major 93) de dilluns a 
divendres de 9h a 14h. 
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NOTÍCIES

El primer Trofeu Futbol 7 Vila de Masquefa de Futbol Base va ser 
tot un èxit. Un èxit de participació (amb 29 equips de 7 clubs que 
van oferir un gran espectacle sobre la gespa). D’assistència (amb 
un miler d’afeccionats a les grades). I d’organització (a càrrec del 
Futbol Club Masquefa, amb la col·laboració de l’Ajuntament i de 
diverses firmes comercials).
Igualment reeixida va ser l’actuació dels 7 equips del club amfitrió 
que van prendre part en el torneig: el promeses, el prebenjamí, els 
benjamins A i B, els alevins A i B, i l’infantil. Entre els conjunts de 
casa van destacar el benjamí B (campió de la seva categoria), i els 
dos alevins i el prebenjamí, que van ser segons. També l’equip de 
veterans, que va guanyar per 2 a 0 al Montserratina de Viladecans.
A més del FC Masquefa, la competició la van jugar el Martorell, 
el Barceloneta, el Pallejà, el Base Olèrdola, la Penya Barcelonista 
de Collblanc i el Montagut. Tots ells van rebre trofeus de mans 
del regidor d’Esports, Enrique Gómez, els representants del FC 
Masquefa i els col·laboradors del torneig.
Davant la bona acollida d’aquesta edició, el FC Masquefa pensa ja 
a repetir el trofeu  l’any vinent. A més ja treballa en el torneig de 
final de temporada que es jugarà al juliol.

Els clubs i les entitats ja saben com 
serà el nou pavelló i la piscina coberta
L’Ajuntament va presentar als clubs i 
les entitats el projecte del futur pavelló 
poliesportiu i la piscina coberta. El 
redactor del projecte, l’arquitecte Pere 
Santamaria, va mostrar-lo en una sessió 
informativa que va tenir lloc al CTC i 
que va comptar amb la presència de 
l’alcalde, Xavier Boquete, i el regidor 
d’Esports, Enrique Gómez. Els assistents 
van poder fer consultes i proposar 
suggeriments.
Amb la redacció del projecte l’equip de 
govern de Masquefa ha completat els 
deures i ho deixa tot a punt en espera 
que el nou Govern de la Generalitat 
obri la convocatòria de subvencions per 
a instal·lacions esportives. L’anterior 
govern tripartit de la Generalitat no va 
convocar aquests ajuts en quatre anys. 
La redacció del projecte s’ha finançat 
íntegrament amb una subvenció de la 
Diputació, de manera que l’Ajuntament 
no ha hagut de fer cap aportació. 
L’Ajuntament també va aconseguir 
els terrenys on es construirà el nou 
pavelló i la piscina coberta i en va fer la 
requalificació per a usos esportius.
Amb la feina feta, l’Ajuntament està a 
l’espera que la Generalitat convoqui les 

Els equips base del Futbol Club Masquefa triomfen 
al primer Trofeu Futbol 7 Vila de Masquefa

ajudes per a instal·lacions esportives, al 
mateix temps que busca ajuts d’altres 
administracions per a fer realitat el 
projecte. La intenció és executar-lo 
en diverses fases, tal i com ja s’ha fet 
amb el nou camp de futbol. De fet, es 
tracta d’una actuació d’envergadura: el 
projecte preveu reordenar tota la zona 

del Parc del Turó per fer-hi un gran 
complex esportiu que inclourà un nou 
pavelló poliesportiu de més de 2.600 
m2, la piscina coberta (2.300 m2), una 
sala de fitness i una sala de màquines. A 
més, es farà un gran parc urbà de gairebé 
50 hectàrees que tindrà un circuit per a 
practicar esport a l’aire lliure.

Fotos: Pedro Hernández.
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Semifinal	Territorial	
de twirling baton

El 27 de març, inauguració del 
nou camp de futbol

La inauguració la presidirà la vicepresidenta 
del Govern de la Generalitat, Joana Ortega

La vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Joana Ortega, 
presidirà el diumenge 27 de març la inauguració del nou camp 
de futbol de gespa artificial i els nous vestidors, acompanyada de 
l’alcalde, Xavier Boquete, i les autoritats locals. La inauguració 
vol esdevenir una festa esportiva i vilatana. Començarà a 2/4 
de 7 de la tarda amb la presentació dels equips de futbol de 
Masquefa. A les 7 es farà el protocol·lari acte inaugural, i a 2/4 
de 8 una visita a les instal·lacions, que acabarà amb un berenar.
El nou camp de futbol de gespa artificial ha dotat als clubs de 
Masquefa d’unes instal·lacions de primer nivell per als seus 
entrenaments i competicions.  L’actuació s’ha completat amb 
la construcció d’uns nous vestidors, un edifici de dues plantes 
i gairebé 1.200 metres quadrats que disposa de dos vestidors 
de grup de 55 m2 cadascun, 2 vestidors també de grup de 40 
m2, 3 vestidors per als àrbitres i tècnics de 12 m2, serveis, 
infermeria i magatzem.

L’Ajuntament continua el seu pla de millores al pavelló. 
Després d’una primera fase en què es va envernissar 
la pista, es va senyalitzar de nou i es va pintar l’interior 
del poliesportiu, el Consistori impulsa ara una nova fase 
de millores a la coberta. Així, se substituiran les actuals 
planxes translúcides de policarbonat de la coberta per 
unes noves planxes també translúcides però amb doble 
capa de polièster, un material més resistent. També es farà 
un nou segellat de les juntes per evitar filtracions d’aigua 
en cas de fortes pluges.

Millores a la coberta 
del poliesportiu

Masquefa estrenarà el diumenge 
27 el nou espai Skate Parc

El diumenge 27 de març, a les 12 del migdia, s’obrirà el nou espai 
Skate Parc que l’Ajuntament ha fet per als joves a la zona del 
Turó del Met, on s’ha habilitat també una àrea per a la pràctica 
del biketrial.  L’acte tindrà lloc a les 12 i posteriorment es farà 
una exhibició de skate a càrrec d’un grup de joves de Masquefa i 
una exhibició de biketrial amb el masquefí Dani Gómez, campió 
d’Espanya i subcampió del món d’aquesta especialitat.
L’espai Skate Parc és una nova zona esportiva a l’aire lliure amb 
diversos elements dissenyats per a la pràctica del patinatge o 
skate. Aquets elements estan fets amb materials que garanteixen 
la seguretat dels practicants, alhora que minimitzen el soroll. 
S’adreça a patinadors que volen perfeccionar la seva tècnica en 
acrobàcies. En aquesta nova àrea esportiva del Turó del Met també 
s’hi ha una zona per a la pràctica del biketrial, amb troncs i pedres.
Amb el Skate Parc l’Ajuntament dóna resposta a la petició dels 
joves de la vila. L’actuació ha tingut un pressupost de més de 
67.000 euros i s’ha finançat íntegrament amb una subvenció de 
la Diputació.

Masquefa va acollir la Semifinal Territorial Catalunya Centre de 
twirling baton, una competició organitzada pel Club Twirling Can 
Parellada amb el suport de la Federació Esportiva Catalana de 
Twirling. Nombrosos afeccionats es van aplegar al pavelló per 
veure la competició. Hi van prendre part set clubs: el Club Twirling 
Can Parellada, el CT Cervera, el CT L’Ametlla de Mar, El CT Els 
Magraners,el Two & Two, el CT Viloví del Penedès i el CT Valls. 
Les atletes masquefines van tenir una actuació destacada i van 
registrar les classificacions següents:
• Elisabeth Codina (1a divisió. Cat. Sènior Femení): 2a
• Ester Jiménez (2a divisió. Cat. Sènior Femení): 7a
• Marta Codina (2a divisió. Cat. Júnior Femení): 7a
• Judith San Nicolas (2a divisió. Cat. Júnior Femení): 8a
• Marta Codina-Mònica Codina (2a divisió. Cat. Júnior Parelles): 3a
• Andrea Perona-Yaret Sirvent (2a divisió. Cat. Juvenil Parelles) 8a
• Maria Melero-Ariadna Prieto (2a divisió. Cat. Juvenil Parelles) 7a
• Eider Garrido-Maria Pérez (2a divisió. Cat. Benjamí Parelles) 1a
• Equip Categoria Cadet (2a divisió): 2n
• Equip Categoria Sènior (2a divisió): 5è
• Grup Categoria Infantil (2a divisió): 3è

NOTÍCIES



Agenda

CULTURA  
I FESTES

 � CAFÈS AMB 
HISTÒRIA

L’Islam, cultura i religió
1a sessió
Dissabte 16 d’abril
A les 17h a la Biblioteca
2a sessió
Dissabte 30 d’abril
A les 17h a la Biblioteca

 � BALLS POPULARS

Diumenge 3 d’abril
A les 18h a la Sala Polivalent
Amb el Duo Miam
Entrada: 2€

Diumenge 17 d’abril
A les 18h a la Sala Polivalent
Amb el Duo Miam
Entrada: 2€

 � SETMANA SANTA

Diumenge de Rams (17 d’abril)
12.30h Benedicció rams i missa

Divendres Sant 22 d’abril)
10h: Viacrucis
19h: Ofici de Divendres Sant
20h: Processó de Setmana Santa
Amb la Cofradía del Cristo 
Crucificado y Nuestra Señora de los 
Dolores i amb la Banda de Músics de 
Can Parellada

Diumenge de Pasqua (24 d’abril)
10.30h: Cantada de Caramelles
A càrrec de La Coral l’Alzinar, 
acompanyada de la Colla de Ball 
de Bastons de Masquefa 
(El recorregut començarà a 
l’Ajuntament i passarà pel C/ 
Major, C/ Sant Antoni, Av. de la 
Línia, C/ Doctor Rotllant i l’església 
(després de la missa), per acabar a 
la plaça de l’Estació.

Dilluns de Pasqua (25 d’abril)
Aplec al cementiri vell
11h: missa
12h sardanes amb la Cobla 
Mediterrània

Abril ‘11

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

CURSOS I  
TALLERS

 � TIC

Curs de preparació a 
l’acTIC (nivell mig)
Del 26 d’abril al 30 de juny
Dimarts i dijous de 10 a 11:30h
Inscripcions: fins el 21 d’abril 

Introducció a Internet
Del 6 d’abril a l’1 de juny
Dilluns i dimecres de 17:30 a 19h
Inscripcions: fins el 5 d’abril

Del 8 d’abril a l’1 de juny
Dimecres i divendres de 10 a 
11:30h
Inscripcions: fins el 7 d’abril 

Processador de textos 
Word
Del 6 d’abril a l’1 de juny
Dilluns i dimecres de 19:30 a 21h
Inscripcions: fins el 5 d’abril 

Del 7 d’abril al 31 de maig
Dimarts i dijous de 19:30 a 21h
Inscripcions: fins el 6 d’abril 

Presentació de continguts 
amb Power Point
Del 7 d’abril al 31 de maig
Dimarts i dijous de 17:30 a 19h
Inscripcions: fins el 6 d’abril

Full de càlcul nivell inicial
Del 8 d’abril a l’1 de juny
Dimecres i divendres de 11:30 a 
13h
Inscripcions: fins el 7 d’abril 

Taller de facebook
12,13 i 14 d’abril
De 10 a 11:30h
Inscripcions: fins a l’11 d’abril 

 � LLENGUES

Anglès nivell pre-
intermediate
Últimes places!
Del 4 d’octubre  al 22 de juny
Dilluns i dimecres de 19:30 a 21h
Inscripcions: fins al 31 de març

 � FORMACIÓ PER 
A L’OCUPACIÓ

Curs de monitor/a de 
lleure infantil i juvenil 
Adreçat a persones majors de 18 
anys
Del 26 d’abril al 10 de juny
De dilluns a divendres de 9 a 12h
Inscripcions: fins al 19 d’abril 

XERRADES 

Medicaments: ús o abús
Dimecres 13 d’abril a les 17h al 
Casal de la Gent Gran 
Inscripcions: fins al 12 d’abril a 
www.masquefa.cat, a l’Àrea de 
Serveis Personals (C/Crehueta, 33) 
o al Casal de la Gent Gran (plaça 
de l’Estació s/n)
+ info: 93 772 78 36 / 93 772 50 07

ESPORTS

 � CLUB PETANCA 
MASQUEFA

Cada dissabte a les 17.30
Campionat obert de petanca
A les instal·lacions de la petanca de 
Masquefa

 � CLUB BÀSQUET 
MASQUEFA

09/abril – 16h
Grup 1 Sots 21 B Masc. Niv. B
CBMASQUEFA B – CB 
VALLIRANA

09/abril – 17.30h
Grup 1 Sots 21 A Masc. Niv. B
CB MASQUEFA A – CB 
VILATORRADA

10/abril – 09h
Grup 1 Mini Masc. Niv. D
CB MASQUEFA MIXTE – CB 
VALLIRANA 2 MIXTE

10/abril – 10.30h
Grup 03 Júnior Masc. Niv. C
CB MASQUEFA – CB L’AMETLLA

30/abril – 19h
Grup 04 Sèniors 3a Categ. Masc.
CB MASQUEFA – SA SÚRIA

 � CLUB PATÍ 
MASQUEFA 

01/abril – 21.45h
Sèniors 1a Cat. Grup A
CP MASQUEFA – CE 
CORNELLÀ

02/abril – 11h
Benj. A Camp. BCN  B E
CP MASQUEFA A – CP 
CONGRÉS

02/abril – 12h
Benj. B Camp. BCN B 4
CP MASQUEFA A – LA 
GARRIGA

02/abril – 13h
Aleví F9
CP MASQUEFA C – CP ST 
RAMON

09/abril – 10h
Prebenj. Camp. BCN PB E
CP MASQUEFA B – ST FELIU

09/abril – 11h
Benj. C Camp. BCN B D
CP MASQUEFA C – CP VIC

09/abril – 12h
Aleví F9
CP MASQUEFA C – MARTINENC

09/abril – 13h
Júnior FB
CP MASQUEFA C – 
CAPELLADES

09/abril – 14.30h
Infantil F7
CP MASQUEFA C – CASP

15/abril – 21.45h
Sèniors 1a Cat. Grup A
CP MASQUEFA – CP 
VILAFRANCA

30/abril – 10h
PreBenj. Campi. BCN PB E
CP MASQUEFA B – 
IGUALADA

30/abril – 11h
PreBenj. Camp. BCN PB C
CP MASQUEFA B – HC 
SENTMENAT

30/abril – 12h
Benj. B Camp. BCN B 4
CP MASQUEFA A –MARISTES 
ST JOAN



Agenda esportiva

30/abril – 13h
Benj. A Camp. BCN BE
CP MASQUEFA A – UE HORTA

30/abril – 15.30h
Infantil F7
CP MASQUEFA C – OLESA

 � FC MASQUEFA 

09/abril – 09.30h
Grup 33 Aleví 4a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – ANOIA CE C

09/abril – 10.30h
Grup 10 Benj. 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – STA 
COLOMA QUERALT B 

09/abril – 11.30h
Grup 22 Inf. 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – ST ESTEVE 
SESROVIRES FC A

10/abril – 10.30h
Grup 12 Benj. 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – Pª JOVE DE 
LES ROQUETES A

10/abril – 12h
Grup 8 2a Territorial Lliga
MASQUEFA FC A – BEGUES A

30/abril – 09.15h
Grup 32 Aleví 4a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – BASE 
ESPIRALL LES CLOTES A

30/abril – 09.30h
Grup 33 Aleví 4a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – VILANOVA I 
LA GELTRÚ CF G

30/abril – 10.30h
Grup 10 Benj. 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – PIERA B 

30/abril – 11.30h
Grup 22 Inf. 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – ÒDENA A

01/maig – 10.30h
Grup 12 Benj. 7 3a Div. Lliga
MASQUEFA FC A – CAPELLADES A

01/maig – 12h
Grup 8 2a Territorial Lliga
MASQUEFA FC A – MOLINS DE 
REI CF A

 � ESCOLA DE 
FUTBOL BASE 

02/abril – 09.30h
Grup 33 Aleví 4a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
LA POBLA DE CLARAMUT B

02/abril – 11h
Grup 10 Benj. 7 3a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
LA POBLA DE CLARAMUNT A

02/abril – 11h
Grup 12 Benj. 7 3a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
LA POBLA DE CLARAMUNT B 

02/abril – 13h
Grup 19 Cadet 2a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
HRISTO STOITCHKOV CF B

02/abril – 17h
Grup 2 2a Femení Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
CAN BUXERES A 

03/abril – 12h
Grup 1 2a Femení Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
SANT BOI A 

09/abril – 09.30h
Grup 33 Aleví 4a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
BASE OLÈRDOLA B

10/abril – 17h
Grup 31 Juv. 2a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
BASE OLÈRDOLA A

16/abril – 09.30h
Grup 32 Aleví 4a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
IGUALADA CF F

16/abril – 11h
Grup 10 Benj. 7 3a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
VILANOVA CAMI B
16/abril – 11h
Grup 12 Benj. 7 3a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
VILANOVA GELTRÚ D 

16/abril – 13h
Grup 19 Cadet 2a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA - 
GAT CENDRER A

16/abril – 17h

Grup 2 2a Femení Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
TRINITAT A 

17/abril – 12h
Grup 1 2a Femení Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
CUNIT A 

30/abril – 09.30h
Grup 33 Aleví 4a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
QUINTINENC A

30/abril – 11h
Grup 10 Benj. 7 3a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
SANT SADURNÍ B

30/abril – 11h
Grup 12 Benj. 7 3a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
ÒDENA A 

01/maig – 17h
Grup 31 Juv. 2a Div. Lliga
ESCOLA F. BASE MASQUEFA A – 
SAN MAURO  B

 � MASQUEFA TENNIS 
TAULA CLUB 

17/abril– 11h
MASQUEFA TTC – ST CUGAT

 � FS ESPARDENYA

09/abril – 18.30h
Divisió d’Honor
FS ESPARDENYA – CLUB SOLO 
BARCELONA

 � CLUB PATINATGE 
ARTÍSTIC MASQUEFA

10/abril – Tot el dia
Tercera fase i final competició 
comarcal

 � CLUB 
EXCURSIONISTA 
ANOIA

Dissabte 2 i diumenge 3 
Cap de setmana a Andorra
Realització d’una via ferrata i dues 
sortides amb Raquetes de Neu.

Dissabte 9 
Via Ferrata (per determinar).

Dissabte 16 
Senderisme per l’Alt Empordà

Serra de Verdera i el Monestir de 
Sant Pere de Rodes.

Per a més informació, dirigiu-vos 
al Club Excursionista Anoia, els 
divendres de 19h a 21h, al 93 772 
67 20 o al carrer Crehueta, 33. 
També a ceanoia@hotmail.com

 � CLUB CICLISTA 
MASQUEFA

03/abril – 08.30h – 75 Km 
(St Sadurní, Gelida, Creu d’Aragall, 
Corbera, Quatre Camins, Pallejà, 
St Andreu de la Barca, Martorell, 
Gelida, St Llorenç d’Hortons i 
Masquefa)

10/abril – 08.30h – 75 Km 
(Martorell, Terrassa, Viladecavalls, 
Olesa, Esparraguera, Piera i 
Masquefa)

17/abril – 08h – 75 Km 
(Piera, Vallbona, Igualada, Tous, 
Igualada, Vilanova, La Pobla, Vallbona, 
Piera i Masquefa)

24/abril – 08h – 85 Km
(St Sadurní, Vilafranca, La Múnia, 
St Jaume del Domenys, Banyeres, 
L’Arboç, Sta Margarida i els Monjos, 
Vilafranca, St Sadurní i Masquefa)

Sortides en BTT
Diumenges a les 08h a la Plaça de 
l’Estació

 � CLUB DE TIR 
ESPORTIU

03/abril –09.30h 
Recorreguts de Tir (Stock)
Condicionat a autorització

30/abril– 09.30h 
Tir al plat
Tirades Fira de Martorell

 � CAMINADA A 
MONTSERRAT

Diumenge 1 de maig
Inscripcions: del 4 al 27 d’abril
Matí: dilluns a divendres de 10h a 13h
Tarda: dimecres 18h a 20h
Plaça de l’Estació s/n
+ info: 93 772 68 61
Organitza: l’Alzinar amb la 
col·laboració del Club Excursionista 
Anoia
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La capella del Roser de Masquefa (1600)
El darrer estudi històric i arqueològic 
fet sobre la Capella del Roser ens 
ha obert noves vies d’investigació 
i notícies relacionades amb aquest 
edifici religiós i emblemàtic. Ara ja 
podem revisar i oferir noves dades 
per entendre la seva construcció, el 
seu fundador i els seus hereus. 
Durant el segle XVII i XVIII 
predominaven els rectors fills 
d’estaments benestants i de la petita 
noblesa. L’enginyeria social dels 
beneficis eclesiàstics feia possible 
gaudir de rendes suficients sense 
haver de dependre de les pròpies 
de la rectoria ocupada. Persones 
benestants i clergues financen retaules 
i capelles. Els seus encàrrecs obeeixen 
a intencions sempre a mig camí entre 
la devoció i la demostració de prestigi. 
És en aquest període quan apareix 
la primera documentació de la qual 
tenim constància que fa referència a la 
Capella del Roser, en la visita pastoral 
del dia 1 de desembre de 1600, visita 
del Bisbe Ildefonso Coloma. A l’últim 
paràgraf del foli 666 es pot llegir 
que ha estat atorgada la llicència 
per construir la Capella del Roser. 
“Licentia construendi capella benve. 
invoc. sta. Marie Rosario intus villam de 
Masquefa.”
Fundada per Joan Barnich, prevere 
beneficiat de l’església de Santa Maria 
del Mar, en el seu testament rebut 
pel notari públic de Barcelona Antoni 
Batlle el 2 de setembre de 1602. En 
ell va instituir com a hereu seu a Déu 
Nostre Senyor, a la seva ànima i al 
benefici que va instituir sota aquesta 
advocació en la capella de la Mare de 
Déu del Roser construïda a Masquefa. 
Va voler que les rendes procedents 
de la seva herència estiguessin 
consignades al dit benefici, que va 
voler que obtingués la primera vegada 
Joan Barnich, prevere beneficiat de 
dita església del Mar. Posteriorment 
s’havien de presentar i conferir per 
part del patró del benefici altres 

preveres descendents d’alguna de les 
següents tres famílies: d’en Barnich de 
Masquefa, d’Eulàlia Colomera, muller 
de Joan Colomer, i de Benet Prats, 
pagès de Vilanova de la Roca. I si no 
hi havia ningú de dites famílies, hauria 
de ser presentat i proposat un clergue 
nascut a la vila i terme de Masquefa 
ben vist pel patró. Nomena com a 
patró Francesc Barnich, nebot seu i 
els seus descendents, és a dir, hereus 
i possessors de la casa de dit Barnich 
que hi haurà al llarg dels temps. 

En dita capella es va instituir l’any 
1622 la confraternitat del Roser, els 
administradors de la qual,  també 
ho eren de la causa Pia fundada pels 
marmessors del testament de Joan 
Bernich. Les confraternitats de dita 
confraria foren registrades pel notari 
de Barcelona Francisco Jutge el dia 
1 d’abril de 1622, i la Causa Pia es 
troben descrites en el llibre de les 
causes pies de la Cúria de l’església 
de Barcelona i registrada al llibre de 
còmputs de dita Causa Pia de la cúria 
de Barcelona. 

El fet d’haver consignat una confraria 

en dates tan properes a la consagració 
de l’espai és prova de l’operativitat 
pràctica de la capella. Les confraries 
articulaven els treballadors dels 
diferents sectors i constituïen la 
seva pròpia institució: configurava la 
identitat, establia les regles del joc del 
sector econòmic i garantia una certa 
assistència als afiliats. Es converteix 
alhora en un nou espai de reunió 
col·lectiva. A la capella del Roser se 
celebra l’any 1645 una reunió en plena 
Guerra dels Segadors entre el Batlle i 
els singulars de la vila de Masquefa amb 
el capità Joan Pau Teixidor de Piera. 
L’objectiu és pactar la contribució de 
la Vila de Masquefa en el manteniment 
d’un batalló de soldats per defensar el 
Principat de Catalunya de les tropes 
de la monarquia hispànica. 

En aquesta època la Capella del Roser 
aporta una novetat respecte a l’antiga 
parròquia de Sant Pere. No es tracta 
d’una gran església i el seu valor artístic 
és molt relatiu, però està situada en 
el bell mig de la vila, al peu de l’antic 
camí ral. La seva centralitat geogràfica 
li dóna un valor simbòlic com a nou 
espai de culte i d’assistència, a prop 
dels vilatans. 

Xavier Pérez Fornés

Fonts documentals:
Visita pastoral de 1600.  Localitzada al 
ADB. V. 58, f. 664-666.
Especulum. Parròquies del Penedès. 
Localitzada al ADB. Volum 4 fol. 874-
879.
Visita pastoral de 1728.  Localitzada al 
ADB. V. 74, f. 381
Violari de 1645. Localitzat a l’APM. 
Registre parroquial 6. Fons notarials 
(Caixa 3).
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LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

GRÀCIES!

Encarem la recta final d’aquest mandat i 
des de Convergència i Unió volem dir-
vos “gràcies!”. Gràcies per haver-nos fet 
confiança. Per haver-nos fet mereixedors 
de la responsabilitat d’estar al capdavant de 

l’Ajuntament. Gràcies, en definitiva, per haver-nos encomanat 
el repte, difícil però alhora il·lusionant i engrescador, d’intentar 
transformar la vila i fer una Masquefa cada dia millor.
Sou vosaltres qui valorareu i jutjareu la tasca que hem dut a 
terme al llarg d’aquests quatre anys. Des de Convergència i 
Unió només podem dir-vos que hem treballat incansablement 
des del primer dia, i continuarem fent-ho fins l’últim, per posar 
a l’abast de tots els masquefins i masquefines equipaments i 
serveis que contribueixin a millorar la vostra qualitat de vida, a 
fer-vos una mica més fàcil el dia a dia.
No hem tingut, certament, el vent a favor. Vivim anys d’incerteses 
i dificultats. Masquefa no és aliena a la crisi econòmica global 
que ens afecta a tots i totes. Però, malgrat tot, des del govern 
de Convergència i Unió tenim el convenciment que, almenys 
moltes vegades, ens n’hem sortit. Hem treballat de valent per 
intentar donar resposta a les necessitats dels homes i les dones 
de la nostra vila, dels infants, els adults, la gent gran.  
I, malgrat les adversitats, hem fet realitat  projectes vitals. En l’àmbit 
econòmic, amb exemples com el nou polígon industrial del Clot 
del Xarel·lo i la implantació d’Aldi. En l’àmbit empresarial, de la 
formació i l’ocupació, amb el Centre Tecnològic Comunitari, un 

equipament on s’emmirallen molts altres municipis d’arreu. En 
l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb 
el mateix CTC i la xarxa municipal d’accés a Internet Masquefa 
Sense Fils. En l’àmbit educatiu, amb l’Espai Familiar, la llar 
d’infants de la Beguda, el nou institut, que obrirà portes aquest 
setembre, o l’escola Masquefa II, que ja fa camí cap al nou edifici.  
En el cultural, amb la nova Biblioteca. En el social, amb el centre 
de desenvolupament infantil, el Casal de Joves, l’ampliació del 
consultori, l’adjudicació de les obres del nou CAP, el centre de 
dia... O en l’esportiu, amb el nou camp de futbol, les millores al 
pavelló, l’activació del projecte del nou poliesportiu i la piscina...
Al mateix temps que hem pogut fer realitat aquests equipaments 
hem vetllat també pels detalls, per aquelles petites coses que 
també ens ajuden a sentir-nos orgullosos de ser de Masquefa i 
de viure-hi. Hem treballat per transformar Masquefa en una vila 
amable, agradable i neta, eliminant barreres arquitectòniques, 
suprimint aparcaments de sobre les voreres, renovant els 
contenidors.  Una vila, en definitiva, on vingui de gust sortir 
a passejar pels carrers amb els nostres fills i filles, a jugar o 
a reposar als parcs, a comprar a les botigues, a gaudir de les 
nostres festes, a participar de les activitats de les entitats...
Gràcies per haver-nos donat l’oportunitat de treballar per 
Masquefa. Gràcies per la vostra implicació amb la vila. 
El compromís de la gent de Convergència i Unió és el de sempre: 
continuar treballant. Per a fer més. Per a continuar el canvi. Per 
a seguir transformant Masquefa.

Grup Municipal de Convergència i Unió

HEUS AQUÍ 4 ANYS...

Aquesta és l’última vegada d’aquest mandat 
que podem utilitzar aquest espai donat que 
només se’ns permet escriure-hi cada 3 mesos i 

el 22 de maig hi ha eleccions municipals.
Potser és un bon moment per fer repàs del que ha estat la 
nostra tasca a l’oposició durant aquests 4 anys que creiem que 
ha estat responsable tal i com ens varem comprometre.
Hem donat suport a tot allò que hem cregut que era bo 
per Masquefa i hem estat en contra de tot allò que creiem 

innecessari, millorable o senzillament que la seva aprovació 
oferia dubtes.
Hem aprovat la major part de punts en els plens,amb 
responsabilitat de qui ha governat i tenint en compte que l’equip 
de govern no es ha donat l’oportunitat de fer debat ni ens ha 
demanat la opinió sobre cap tema important ni compromès 
ja que, senzillament han portat al Ple única i exclusivament 
allò a què els obliga la Llei o que obliga a l’oposició a estar-hi 
d’acord. La resta l’han aprovada directament sense tenir-nos 
en compte.
Més rere mes, hem demanat informacions que ni tan sols s’han 
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Ya pasa la legislatura y lo que yo tenía más 
ilusión no han querido que se haga, es la 
piscina climatizada. Lo único que una vez 
realizada podría dar rendimiento y puestos 

de trabajo. A lo mejor no da tantos votos como el campo de 
fútbol y la biblioteca que eso ya lo teníamos más o menos 
cubierto pero la piscina era y es una necesidad.
La oposición no ha estado a la altura en ningún momento y 
ha estado dormida durante estos cuatro años y como no 
despierten los socialistas contaran los votos con los dedos de 
la mano.
Todas las faenas que se están haciendo y son de primera 
necesidad como el Instituto que aún hoy no está acabado y el 
ambulatorio que no está ni empezado y eso que con el plan E 
han entrado casi dos millones de euros, con supermercados 

Aldi creo que casi 5 millones y del abocador de Can Mata más 
de 1,5 millones de euros. Es más, se ha aumentado la deuda en 
más de 1 millón de euros. Sabemos que han bajado los ingresos 
venideros de los permisos de obras pero si sumamos todos 
estos ingresos superan con creces a la anterior legislación 
donde no había crisis pero se veía venir.
Con el cuento de la crisis se han dejado muchas cosas por hacer 
pero los ingresos en realidad han sido superiores a la legislación 
anterior. Además se han tenido gratis el rebaje del campo de 
fútbol, se ha transformado el parque de camiones y un solar de 
5.000 m2 y muchísimas horas de maquinaria pesada a cambio 
del relleno de tierras.
La gestoría económica de este gobierno no me agrada.

Grup Municipal del Partit Popular

Catalunya

Falta poco más de un mes para que empiece 
la campaña electoral de las elecciones 
municipales del 22-M. Entesa per Masquefa 

ya nos hemos puesto en marcha, en un proceso unitario con 
otros sectores del pueblo, que no tuvieron representación en 
las pasadas elecciones municipales del 2007.
Nosotros seguimos pensando  que el Ayuntamiento ha 
hecho más propaganda informativa que realmente informar 
verazmente de todas sus actuaciones y proyectos al pueblo. 
Y seguimos trabajando para superar la alternancia histórica 

CIU-PSC, que desde hace 30 años está sucediendo.
Aunque no podemos negar que Masquefa ha cambiado de forma, 
que es posible que haya beneficiado a una minoría, nosotros 
pretendemos que cambie de fondo, contenido, que beneficie 
a la inmensa mayoría del pueblo, y vamos a seguir insistiendo, 
en los ejes que defendíamos en la anterior candidatura: salud y 
bienestar social, cultura y educación medioambiental, y lo que 
significa para nosotros la democracia participativa y plural.

Grup municipal d’Entesa per Masquefa

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

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

LES VOSTRES OPINIONS

molestat en donar-nos.
Així, l’oposició callada i de passada el públic assistent als Plens 
també, donat les dificultats que hi ha per fer preguntes.
El govern, ha tingut majoria absoluta ( amb suport altern) 
però, malgrat tot, no han estat capaços d’aprovar ni un sol 
pressupost dins dels terminis. Moltes són les dificultats per les 
que estan passant per estirar més el braç que la màniga.
Al mateix temps, tenim un Pla General aturat després d’haver 
rescindit el contracte a l’anterior equip redactor, contracte 
recomanat en el seu temps per l’actual alcalde, aleshores 
regidor d’Urbanisme. Amb un nou espai llogat amb opció de 
compra per ubicar-hi el servei d’Urbanisme però amb el nom 
de “L’oficina del Pla” i després d’haver reclamat durant 4 anys 
cada mes el Pla General. A nosaltres no ens han convocat ni 
una sola vegada per parlar-ne.
Això si, hem omplert torrents i hem mogut la terra d’un cantó 

a l’altre del poble en camions sense saber mai quin era el 
benefici que això ens comportava però sí els perjudicis per 
aquells que  ho han patit.
El més important és veure moviment, fer rotondes, posar flors 
i pintar carrers, canviar la piscina coberta per un segon camp 
de futbol i abandonar a les Entitats a la seva sort i les polítiques 
orientades a les persones que pateixen la crisi, aquestes són 
accions intangibles.
S’ha de canviar tot, ja ho hem vist, fins i tot allò que no era 
necessari.
Esperem que el proper 22 de maig guanyi una majoria 
progressista que ens retorni la transparència perduda i la 
confiança de tot el poble.

Grup Municipal Socialista de Masquefa
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NOM:Associació Juvenil Zitzània Cultura Jove
ANY DE CREACIÓ: 2007
CATEGORIA: Cultura i Joventut
ACTIVITAT: Organització d’activitats musicals, 
culturals i de sensibilització per a la preservació del 
nostre entorn adreçades als i les joves
facebook: (Zitzània Cultura Jove)
e-mail: zitzania@gmail.com

Zitzània neix a final del 2007, principi del 2008, de la mà d’un grup de joves de Masquefa amb inquietuds. 
Davant la dissolució del grup Kap de Setmana Jove (una comissió de gent i edat diversa que, juntament 
amb els tècnics de Joventut de l’Ajuntament, organitzava un cap de setmana d’activitats culturals, festives i 
lúdiques adreçades al jovent) aquest grup de joves va decidir fer el primer pas per a formar un col·lectiu no 
formal integrat per persones amb ganes d’emprendre noves iniciatives. 
L’Associació Juvenil Zitzània Cultura Jove iniciava el seu camí, doncs, amb l’objectiu d’omplir el buit que 
representava l’absència a la vila d’una entitat dedicada exclusivament a promoure la participació dels joves i 
a vehicular les seves inquietuds.
 En aquest escenari, l’entitat, formada per joves i per als joves, apareix amb força per defensar valors culturals 
i musicals i de sensibilització per a la preservació del nostre entorn.
Zitzània promou diverses activitats. Així, per exemple, quan arriba el bon temps, organitza un cicle de danses 
tradicionals obert als joves i també a tots els vilatans i vilatanes. Es fan concerts i tallers on es pot aprendre 
a dansar al ritme de la música tradicional occitana, bretona, catalana...
Per Sant Jordi Zitzània fomenta l’ intercanvi de llibres. Ho fa posant a l’abast de tothom una parada on es pot 
deixar un llibre i emportar-se’n un altre a canvi. Al voltant del món de les lletres, l’associació també ha adaptat 
l’internacional ‘bookcrossing’ a la vila de Masquefa, promovent la iniciativa ‘Llibres itinerants’. És tracta d’una 
activitat permanent que es basa en deixar un llibre en algun espai de la vila perquè un altre lector el pugui 
recollir i, un cop llegit, el torni a alliberar. A la vegada que es fomenta l’hàbit de llegir i l’intercanvi, ‘Llibres 
itinerants’ també pretén que els joves i les joves de Masquefa coneguin els entorns i espais de la vila. Podeu 
afegir-vos a aquesta aventura de les lletres a llibresitinerants.blogspot.com  .
Zitzània també ofereix d’altres activitats, com ara tardes de música en directe i nits de monòlegs o màgia, en 
les quals es procura fer partíceps els joves músics i artistes de la vila de Masquefa. 
L’entitat obre les seves portes a tots els joves i les joves d’entre 16 i 30 anys amb inquietuds artístiques o que 
tinguin idees que vulguin compartir amb la resta de joves vilatans. Hi podeu contactar a zitzania@gmail.com

Zitzània: una entitat per a joves 
amb inquietuds i idees

“Si ets un o una jove d’entre 16 i 30 anys, amb inquietuds 
artístiques, o amb idees per a compartir amb la resta de joves, 

vine a formar part de Zitzània; t’hi esperem!”

Concert de música tradicional occitana amb el grup Tanoques. Va tenir lloc l’abril passat a Masquefa


