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L’Ajuntament ha posat en marxa un nou canal 
d’informació directa al vilatà. Es tracta d’un butlletí 
electrònic o newsletter que rebreu setmanalment 
al vostre correu electrònic i podreu consultar des 
de l’ordinador o el telèfon mòbil si us hi doneu d’al-
ta. Amb el butlletí rebreu les notícies més destaca-
des, l’agenda d’activitats per a la setmana, els avisos 
del taulell d’anuncis de l’Ajuntament o informació 
sobre cursos, d’acord amb les vostres preferències. 
Vosaltres mateixos podeu seleccionar quins tipus 
d’informació desitgeu que us fem arribar.

Per donar-vos d’alta al newsletter només cal que us registreu prèviament a la pàgina web 
de l’Ajuntament (www.masquefa.cat). Heu de facilitar una adreça de correu electrònic 
i posteriorment seguir les instruccions del missatge que rebreu a la vostra bústia per 
GSR½VQEV�PE�WYFWGVMTGMz�
Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament referma la seva aposta per les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació, a la vegada que posa en marxa un nou canal electrònic per 
fer arribar als vilatans informació del seu interès d’una manera àgil, directa i immediata.

)HMXE��1EWUYIJE�-QTYPWE��*SXSKVE½IW��%V\MY�1YRMGMTEP��-QTVIWWMz��'EWKVE½G��70���
8MVEXKI��������I\IQTPEVW���-QTVrW�IR�TETIV�IGSP{KMG��(MT{WMX�PIKEP��&����������
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telèfons d’interès

AJUNTAMENT 93 772 50 30
Àrea Serveis Personals         93 772 50 30
Atenció al consumidor 93 772 50 30
Biblioteca 93 772 78 73
Buidatge fosses sèptiques 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 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
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
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
JEFATURA TRÀNSIT (BCN)        93 298 65 00
JUTJAT DE PAU 93 772 57 57
LLAR INFANTS MUNICIPAL 
FRANCESC MATA I SANGHÉS93 772 50 24

MASQUEFA TV  676 34 50 53
MOSSOS D'ESQUADRA 088
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
SECCIÓ D'INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
TAXI 93 771 60 12                            
TAXI                                    600 542 614
TAXI 8 places i adaptat 648 659 009
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El pneumàtic fora d’ús (PFU) 

IWXk�GPEWWM½GEX�GSQ�E�VIWMHY�RS�

perillós. Té bàsicament dos orígens:

�� Pneumàtic de reposició: el que 

prové de reemplaçar els pneumàtics 

usats.
�� Pneumàtic que es genera en el 

procés de desballestament d’un 

vehicle fora d’ús.

La responsabilitat bàsica de la correcta 

gestió dels PFU recau sobre aquells 

que els posen en el mercat, ja siguin 

fabricants, importadors o adquirents.

Com a particular, on puc portar 

els PFU?
L’establiment on ha adquirit els 

pneumàtics té l’obligació d’acceptar 

gratuïtament els pneumàtics de reposició. 

També es poden portar a la deixalleria 

municipal. S’accepten un màxim de 4 

unitats a l’any de pneumàtics sense llantes 

o amb les llantes separades. Mai s’han de 

llençar als contenidors d’escombraries. 

Tampoc no s’han d’emmagatzemar per 

impedir la cria del mosquit tigre.

Si tinc un taller de reparació 

d’automòbils, com he 

de gestionar els PFU (de 

reposició)?
El taller és el generador de PFU i ha de 

fer-se càrrec de tots els que generi per 

la seva activitat. Està obligat a lliurar-los 

al productor de pneumàtics (fabricants 

o importadors) mitjançant els sistemes 

integrats de gestió (SIG), que recolliran 

els PFU de tots els punts de generació 

de Catalunya que ho sol·licitin, sense 

comportar cap cost per a aquests. Els 

productors s’han agrupat en dos sistemes 

integrats de gestió: Signus Ecovalor SL, i 

Tratamiento de Neumáticos Usados SL.

Quin és el destí dels PFU?

Els PFU a Catalunya recollits pels SIG es 

gestionen mitjançant:

�� Reutilització: mitjançant el seu 

recautxutat i/o la seva incorporació 

al mercat de pneumàtic de segona 

mà-ocasió. 
�� Valorització material: en forma 

de pols, granulat o xips per a 

aplicacions diverses (llosetes 

de parcs infantils, sòls esportius, 

mescles asfàltiques, elements de 

mobiliari urbà, elements aïllants, 

rebliments lleugers o drenatges en 

obra pública, calçat...)

�� Valorització energètica: en forns 

de ciment com a combustible 

alternatiu o en incineradores amb 

recuperació de calor. 

�� També s’estan fent aplicacions a 

França (i en estudi a Catalunya) 

en forns de fosa d’acer com 

ETVS½XEQIRX�QEXIVMEP�M�IRIVKrXMG�

5Yr�LIQ�HI�JIV�EQF�IP�TRIYQkXMGW�JSVE
�H´�W
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Aquest mes de març han començat les obres per millorar la 
seguretat en el tram de la carretera B-224z al seu pas per Can 
Parellada. Es tracta d’un tram especialment perillós ja que és molt 
transitat per vehicles i vianants. A una banda de la carretera hi 
ha habitatges i a l’altra banda, comerços i serveis. Les obres es 
fan amb tres objectius: moderar la velocitat dels vehicles, crear 
itineraris segurs per als vianants, i habilitar portes d’entrada perquè 
els conductors percebin aquest tram com a urbà.
Els treballs consisteixen a instal·lar tres tipus d’elements per 
E� TEGM½GEV� IP� XVkRWMX� M� EYKQIRXEV� PE� WIKYVIXEX� HI� GSRHYGXSVW�
i vianants. En primer lloc s’hi fan passos de vianants en tots els 
punts que creuen la carretera i que formen part dels possibles 
itineraris de vianants per accedir als equipaments. En segon lloc 
s’hi habiliten ‘orelles’, és a dir, s’amplien les voreres en els punts on 
s’ubiquen els passos de vianants. Aquests elements permeten una 
major visibilitat, per part de vianants i de conductors, i milloren 
la seguretat en el moment de creuar la carretera. I en tercer lloc 
també s’hi instal·len coixins berlinesos propers als passos de 
vianants, per tal de moderar la velocitat d’entrada dels vehicles.
Les obres, amb un termini d’execució d’aproximadament 
dos mesos, tenen un cost de 21.101,10 euros, que assumeix 
íntegrament la Diputació. 

1MPPSVIR�PE�GEVVIXIVE�&����^�E�'ER�4EVIPPEHE�TIV�VIHYMV�PE�
ZIPSGMXEX�HIPW�GSX\IW�M�EYKQIRXEV�PE�WIKYVIXEX�HIPW�ZMERERXW

S’hi fan passos de vianants, s’amplien les voreres i s’hi instal·len coixins berlinesos

El vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, 
Josep Llobet, va ser el 15 de febrer a Masquefa per 
lliurar el projecte de millora de la carretera B-224z 
a l’alcalde i per anunciar l’imminent inici de les obres. 
Xavier Boquete va agrair a Llobet “la celeritat” amb 
què va atendre la demanda, i va recordar que aquesta 
actuació era una “vella reivindicació de l’Ajuntament 
que ara es veurà resolta”.  El vicepresident tercer va 
destacar la seva voluntat política de “fer territori, de 
parlar amb els alcaldes i alcaldesses per concretar 
sobre el terreny els aspectes de la seguretat viària”. 
També va anunciar que es faran altres actuacions de 
millora a Masquefa d’acord amb les propostes que 
inclou el Pla de Mobilitat que ha redactat la mateixa 
Diputació de Barcelona.

9RE�ERXMKE�VIMZMRHMGEGMz�
que ara es veu resolta
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Masquefa va acollir el 15 de març una nova edició de Fira Futur 
que va presentar algunes novetats destacades i que va tancar-
se amb els bons resultats de sempre. El certamen va tornar a 
demostrar que és una gran ajuda per als joves a l’hora de prendre 
una decisió important en les seves vides: el seu futur formatiu i 
professional. I també un gran aliat per a les persones de totes les 
edats que volen continuar formant-se – i ara, amb la crisi, més que 
mai- per ampliar el seu currículum i tenir més opcions de trobar 
feina o millorar el lloc de treball.
Fira Futur, que en aquesta sisena edició es va concentrar en 
una única i intensa jornada, va tornar a incrementar el nombre 
d’expositors i visitants. Fins a 19 centres van informar les més de 
500 persones que van passar per la Sala Polivalent dels recursos 
UYI�I\MWXIM\IR�IR�XSX�IP�XIVVMXSVM�H´MR¾YrRGME�HI�P´%RSME�7YH�TIV�
continuar els estudis, així com dels camins que aquests obren per 
incorporar-se al món laboral. 
Els assistents van poder visualitzar les sortides formatives i 
professionals en els estands que van instal·lar l’IES Guinovarda, 
l’IES Joan Oró, l’IES Milà i Fontanals de Vilafranca, l’Escola Pia 
d’Igualada, l’IES Milà i Fontanals d’Igualada, la CEPEQ, l’IES Joan 
Mercader, l’Escola d’Enginyeria d’Igualada, la Universitat Oberta 
de Catalunya, l’Escola d’Adults de Martorell, Olga Difusió, l’Escola 
d’Art Municipal Gaspar Camps, el Consell Comarcal de l’Anoia, els 
Mossos d’Esquadra, l’exèrcit, la Xarxa Transició Escola Treball Anoia 
7YH��6kHMS�1EWUYIJE�M�IPW�HSW�I\TSWMXSVW�UYI�HIFYXEZIR��P´3½GMRE�
Gestora de l’acTIC i la Policia Local de Masquefa. Fira Futur va 
aconseguir una completa representació de l’oferta formativa de 
P´%RSME�7YH�M�HI�XSXE�PE�WIZE�kVIE�H´MR¾YrRGME��
Els responsables dels centres van atendre personalitzadament els 
visitants. Així mateix, els punts d’informació que es van instal·lar a 
l’entrada (una altra de les novetats) va facilitar que el públic entrés 

al recinte amb una idea clara dels expositors amb que havia de 
contactar.
També com a novetat Fira Futur va apostar aquest any més que mai 
pel vessant pràctic. Els centres van exhibir alguns treballs resultants 
de la formació que ofereixen, o bé les eines que s’utilitzen en les 
professions. Diverses demostracions pràctiques van ajudar joves i 
adults a palpar les professions: es van fer sessions de perruqueria 
M�QEUYMPPEXKI�M�HIW½PEHIW�
Fira Futur 2012 la van visitar principalment joves, tot i que el públic 
adult continua creixent. Van passar-hi estudiants de l’IES Guinovarda, 
l’IES Molí de la Vila, l’IES Divina Pastora i les Seccions d’Institut de 
Masquefa i Vallbona d’Anoia. També alumnes de Piera dels PQPI 
organitzats per la Xarxa TET Anoia Sud, i alumnes de Masquefa 
del curs ‘Dona’t una oportunitat’, dels cursos de preparació per a 
les proves d’accés a Cicles Formatius i de Formació Ocupacional. 
El certamen va tancar portes amb la satisfacció d’haver aconseguit 
que el públic hi trobés allò que hi buscava.

0%�'6Î2-'%

*-6%�*9896�
%4%6%(36�M�&6Ï-<30%
El saló de l’ensenyament de Masquefa mostra l’ampli ventall d’estudis que es poden fer en el 
XIVVMXSVM�H´MR¾YrRGME�HI�P´%RSME�7YH�M�IPW�HIWXMRW�PEFSVEPW�EPW�UYEPW�GSRHYIM\IR

*MVE� *YXYV� P´SVKERMX^E� P´%NYRXEQIRX� HI� 1EWUYIJE�
EQF� PE� MQTPMGEGMz� HI� PE� <EV\E� 8)8� %RSME� 7YH� M�
PE� GSPøPEFSVEGMz� HI� PE� (MTYXEGMz� HI� &EVGIPSRE� M�
PE� +IRIVEPMXEX� HI� 'EXEPYR]E�� )R� P´EGXI� MREYKYVEP��
P´EPGEPHI�� <EZMIV� &SUYIXI�� IP� ZMGITVIWMHIRX� WIKSR�
HI� PE� (MTYXEGMz�� *IVVER� 'MZMP�� M� P�MRWTIGXSV� HI� ^SRE���
%PFIVX�6EQuVI^��ZER�HIWXEGEV� PE� MQTSVXkRGME�HI�*MVE�
*YXYV� IR� P´SVMIRXEGMz� JSVQEXMZE� M� TVSJIWWMSREP� HIPW�
NSZIW��E�PE�ZIKEHE�UYI�ZER�IPSKMEV�PE�XEWGE�GSRXMRYEHE�
HI� PE�<EV\E�8)8�%RSME�7YH�TIV�SJIVMV�IWXYHMW�IR�IP�
QEXIM\� XIVVMXSVM� M� ENYHEV� IPW� NSZIW� IR� IP� TVSGqW� HI�
XVERWMGMz�HI�P´IWGSPE�EP�QzR�HIP�XVIFEPP�
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Carlos Arias és un jove de 26 anys que 
està fent a Masquefa el curs de preparació 
de la prova d’accés al Cicle Formatiu de 
Grau Mig. Des de fa quatre anys treballa 
en una fàbrica de manipulació d’aliments 
làctics. Aquest any va visitar Fira Futur 
per primer cop. Hi buscava centres 
que ofereixin estudis relacionats amb 
l’elaboració de productes alimentaris, amb 
l’objectiu de “millorar el meu currículum i 

poder ascendir a la feina”. A Fira Futur va 
fer línia i bingo, ja que va poder contactar 
amb un institut que oferta els estudis que 
busca. 
Arias destaca la utilitat que el saló té 
per a les persones que, com ell, cerquen 
JSVQEGMz�� ±0E� ½VE� IWXk� QSPX� Fq� TIVUYr�
concentra tota l’oferta formativa; si 
hagués de buscar jo sol els estudis que 
m’interessen el més segur és que no 

WEFVME�KEMVI�Fq�GSQ�WSVXMV�QI´R�� M� EP�½REP�
acabaria desistint”. 

“Els adults aposten més que mai per formar-
se”, explica l’Eva Hijalba, tècnica de Formació 
de l’Ajuntament i una de les responsables 
de Fira Futur. “Avui és molt difícil tenir una 
feina per sempre: la societat, i el mercat de 
treball, canvien constantment i cal formar-se 
al llarg de tota la vida per estar al dia i ser 
més competitius”. Aquesta situació de canvis 
vertiginosos, sumada a la crisi i l’augment de 
l’atur, ha fet que cada vegada més persones 
adultes visitin el saló de l’ensenyament de 
Masquefa des que aquest es va obrir al 
públic en general fa tres anys. “Hi ha gent 

que busca feina, altres que volen millorar 
el lloc de treball, i també n’hi ha que volen 
GERZMEV� HI� TIV½P� TVSJIWWMSREP²�� 1SPXW� H´IPPW��
però, no tenen l’hàbit de buscar informació 
dels estudis que els interessen, i l’aparador 
de Fira Futur els és molt útil. “Aquí tenen 
concentrada l’oferta formativa”.
*MVE�*YXYV�QERXq� PE� KVER�E¾YrRGME�HI� NSZIW�
que ha registrat des de la primera edició. 
Des d’aleshores la tècnica de l’Ajuntament 
ha detectat un canvi. “Ara Fira Futur és molt 
coneguda i els joves ja comencen a venir amb 
una idea més clara del que busquen i van 

directes a les ofertes que els interessen”.  De 
cara al futur, el saló també té el seu examen. 
±0E� ½VE� IWXk� GSRWSPMHEHE�� M� EVE� IP� VITXI� qW�
obrir-se a tot el territori i arribar a més gent”.

EVA HIJALBA

±0E�KIRX�EHYPXE�IW�JSVQE�QqW�UYI�QEM²

Una de les novetats de Fira Futur 2012 va ser 
P´3½GMRE�+IWXSVE�HI�P´EG8-'��IP�GIVXM½GEX�HI�
la Generalitat que acredita els coneixements 
que es tenen en Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació. Amb la presència al saló 
P´S½GMRE� ZE�±HSREV� E� GSRrM\IV� IP� GIVXM½GEX�
acTIC al seu públic potencial”. Els adults van 
ser els qui més s’hi van interessar. Encara que 
sembli una contradicció, als més joves els va 
costar més apropar-se a l’estand, “segurament 

TIVUYr�IP�GIVXM½GEX�IP�ZIYIR�QqW�RIGIWWEVM�
les persones que es plantegen incorporar-se 
amb immediatesa al mercat laboral”. Josep 
Toda reivindica la utilitat que té l’acTIC per 
a tothom. “Molts joves dominen el mòbil, 
pengen informació al facebook... però tenen 
HM½GYPXEXW�EQF�IPW�TVSGIWWEHSVW�HI�XI\XSW�S�
els fulls de càlcul”. A més, la formació que 
IW� GYVWE� TIV� E� SFXIRMV� IP� GIVXM½GEX� ETSVXE�
“una actitud responsable” davant les TIC, per 

exemple en qüestions com la privacitat dels 
continguts. 

JOSEP TODA

±)PW�NSZIW�HSQMRIR�JEGIFSSO��TIV{�IPW�GSWXE�IP�TVSGIWWEHSV�HI�XI\X²

CARLOS ARIAS

±:YPP�IWXYHMEV�TIV�EWGIRHMV�E�PE�JIMRE²

6IWTSRWEFPI�HI�P´3½GMRE�+IWXSVE�HI�P´EG8-'

8rGRMGE�HI�*SVQEGMz

:MWMXERX�HI�*MVE�*YXYV
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0E�+IRIVEPMXEX�GSRGIVXE����TPEGIW�HIP�'IRXVI�HI�(ME
L’Ajuntament signarà un conveni amb 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials (ICASS) de la Generalitat, que 
concer tarà 10 de les 15 places del 
Centre de Dia Municipal de Masquefa. 
Aquestes 10 places es reservaran 
a persones que es beneficiïn dels 
ajuts de la Llei de la Dependència, 
que s’atorguen en funció del grau de 
dependència i del nivell de renta dels 
sol·licitants.
Amb aquest acord, l’Ajuntament 
s’assegura la viabilitat del Centre 
de Dia Municipal, el qual podrà 
mantenir ober t en uns temps on la 
crisi econòmica està obligant a ajustar 
ser veis. 
El Centre de Dia ofereix a la gent 
gran i les persones amb dependència 
un supor t diürn per recuperar 
l’autonomia personal i social i, així, 
afavorir que puguin continuar vivint a 

casa, en el seu entorn familiar. Obre 
por tes de dilluns a divendres, deu 
hores diàries: de 2/4 de 9 del matí 
a 2/4 de 7 de la tarda. Està situat al 
Passatge Montserrat, número 1, i el 
seu telèfon és el 93 772 79 90.

1IVGEHSRE�KYER]E�PE�WYFLEWXE�HI�HSW�XIVVIR]W�
QYRMGMTEPW��SR�JEVk�YR�GIRXVI�GSQIVGMEP

Mercadona ha estat la guanyadora de la 
subhasta que va convocar l’Ajuntament 
per vendre un terreny de 4.734,31 
metres quadrats del polígon La Pedrosa i 
llogar el solar adjacent, de 2.500 metres 
quadrats, tots dos de la seva propietat. La 
cadena de distribució va presentar una 
oferta de 380,2 euros per metre quadrat 
per al terreny de compra, i de 43,2 euros 
per metre quadrat anuals en el cas del 
terreny de lloguer. Aquest segon solar 
es llogarà per un mínim de 30 anys, amb 
la possibilitat de dues prorrogues de 10 
anys més cadascuna. Mercadona també 
½RERpEVk� PIW�SFVIW�TIV� JIV�YRE� VSXSRHE�
i l’accés al nou centre comercial, que 
disposarà d’un aparcament. La companyia 
ja treballa en el projecte del centre.
Amb aquesta operació, l’Ajuntament 
obtindrà un ingrés inicial per la venda que 
l’ajudarà a fer front a l’actual conjuntura 
econòmica global, a la vegada que 
s’assegurarà uns ingressos recurrents pel 
lloguer que li permetran afrontar el futur 
amb més estabilitat. Tot plegat per poder 
mantenir els serveis que actualment 
ofereix als vilatans.
La instal·lació d’aquest centre comercial 
d’alimentació donarà continuïtat a una 

realitat avui ja existent a Masquefa, ja 
que molts vilatans es desplacen a altres 
municipis atrets per l’ofer ta d’aquestes 
superfícies. Al mateix temps, serà un 
pol d’atracció per a ciutadans d’altres 
localitats de l’entorn, que es desplaçaran 
½RW�EP�QYRMGMTM�EXVIXW�TIV�P´SJIV XE�H´EUYIWX�
centre i, així, coneixeran la resta del teixit 
comercial local.
L’Ajuntament ha posat la borsa de treball 
municipal a disposició de Mercadona 
i vetllarà perquè es doni prioritat a la 
GSRXVEGXEGMz� HI� QEWUYI½RW� IR� EXYV� E�
l’hora de crear els nous llocs de treball.

Segons les dades del padró 
municipal a 15 de març, 
Masquefa compta amb una 
població de 8.449 persones, 
de les quals 4.275 (el 
50,60%) són homes i 4.174 
(el 49,40%) són dones. 
Durant aquest dos primers 
mesos i mig de l’any, 
Masquefa ha crescut en 75 
persones. A 31 de desembre 
de 2011 la població era de 
8.374 persones, amb 4.240 
homes (el 50,63%) i 4.134 
dones (el 49,37%). 
El creixement vegetatiu ha 
estat positiu (16 naixements 
i 7 defuncions).
Les dades d’aquest 2012 
mantenen la tònica a l’alça 
que tant el creixement 
vegetatiu com el creixement 
poblacional experimenten a 
Masquefa des de fa anys. El 
2011 es van registrar 102 
naixements i 58 defuncions, 
mentre que el 2010 van 
ser 106 naixements i 45 
defuncions; el 2009, 109 
naixements i 35 defuncions; 
el 2008, 120 naixements i 
44 defuncions, i el 2007, 116 
naixements i 44 defuncions.
En aquests poc més de cinc 
anys -de l’1de gener de 2007 
al 15 de març de 2012- la 
població de Masquefa ha 
passat de 8.029 habitants a 
8.449, de manera que s’ha 
incrementat en 420 persones. 
En els últims deu anys ha 
crescut en 2.749 persones 
(l’any 2002 vivien a Masquefa 
5.700 persones), i en els 
últims 20 anys ha augmentat 
en 5.710 persones (l’any 
1992 n’hi vivien 2.739).

7SQ�������
QEWUYI½RW

El 2011 es van 
registrar a la vila 102 
naixements
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L’Ajuntament continua la seva ofensiva 
TIV� TSWEV� IP� TYRX� ½REP� E� PIW� QEPIW�
olors que afecten el municipi. Fruit de 
les pressions de l’equip de govern, des 
del 9 de gener l’empresa especialitzada 
Odornet està fent un estudi de camp 
a Masquefa per determinar les causes 
de les pudors que ens afecten des de 
fa mesos provinents de la zona dels 
Hostalets de Pierola que acull l’Ecoparc 
4 i l’abocador de Can Mata. L’objectiu 
qW� MHIRXM½GEV�RI� P´SVMKIR� M�� EM\u�� TSHIV�
eradicar-les. 
L’administració titular de l’Ecoparc 4 
-l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona- ha 
encarregat el treball a aquesta empresa 
imparcial després que l’Ajuntament 
hagi expressat en reiterades ocasions el 
seu malestar per aquesta desagradable 
problemàtica, exigint una ràpida solució 
tant a la mateixa Entitat del Medi 
Ambient com a l’empresa Cespa, gestora 
de l’Ecoparc i també de l’abocador de 
Can Mata.
L’estudi, que s’allargarà durant sis 
QIWSW�� ½RW� EP� �� HI� NYPMSP�� GSRWMWXIM\�
en la realització de comprovacions 
periòdiques sobre el terreny. El treball 
es fa seguint una normativa alemanya 
de referència en aquests casos. Els 
investigadors d’Odornet han establert 
10 punts d’observació al terme de 
Masquefa, els quals es troben distribuïts 
en quatre àrees, les més sensibles. 
Durant aquests sis mesos els experts 
faran registres periòdics en horaris 
aleatoris. En cada àrea es faran un total 

de 52 observacions sobre el terreny per 
determinar el tipus de pudor, la intensitat 
i la procedència. L’estudi s’estén també a 
Can Mas de Piera i als Hostalets, on s’han 
habilitat uns altres 10 punts d’observació.
L’inici de l’estudi va coincidir amb les 
obres de millora que Cespa fa en el 
sistema de ventilació i tractament d’aire 
de l’Ecoparc i que, segons va aler tar 
la mateixa empresa, podien originar 
episodis puntuals de males olors. Està 
TVIZMWX�UYI�EUYIWXIW�QMPPSVIW�½REPMX^EVER�
a meitat de l’estudi i això permetrà fer 
una comparació dels resultats abans i 
després dels treballs.

238È'-)7

Els investigadors fan controls 
periòdics en 10 punts del 
municipi, en horaris aleatoris, 
per detectar les causes de les 
pudors i buscar-hi solució

9RE�IQTVIWE�IWTIGMEPMX^EHE�JE�YR�IWXYHM�HI�GEQT�TIV�
eradicar les males olors que afecten Masquefa 

Us podeu descarregar l’agenda municipal d’activitats i cursos 
a la pàgina web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat). 
L’agenda inclou les activitats culturals, socials i esportives 
que organitzen l’Ajuntament i les entitats, així com també els 
cursos formatius als quals us podeu inscriure. També podeu 

trobar alguns exemplars de l’agenda en format paper als 
punts habituals de distribució: les dependències municipals 
i els forns. A més, podeu estar informats de les activitats 
setmana a setmana si us subscriviu al nou butlletí electrònic 
que ha posat en marxa l’Ajuntament (consulteu la pàgina 2). 

Una unitat mòbil de la ITV es desplaçarà a Masquefa els 
dies 23, 24 i 25 d’abril per fer les inspeccions tècniques 
de tractors agrícoles, remolcs agrícoles i ciclomotors. 

Les inspeccions es faran de 9 del matí a 1 del migdia a 
l’esplanada de l’aparcament de camions que s’està fent al 
polígon La Pedrosa.

(IWGEVVIKYIY�ZSW�P´EKIRHE�H´EGXMZMXEXW�E�www.masquefa.cat

-RWTIGGMSRW�XrGRMUYIW�HI�ZILMGPIW�EKVuGSPIW�M�GMGPSQSXSVW

L'estudi d'Odornet s'estén 
també a Can Mas de Piera 

i als Hostalets de Pierola, on 
s'han habilitat uns altres 10 

punts d'observació
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L’Ajuntament de Masquefa posarà a la venta, mitjançant 
un procediment obert de subhasta a la millor oferta 
econòmica, 6 parcel·les que són de la seva propietat a 
la urbanització de Can Valls. Les sis parcel·les municipals 
tenen unes dimensions entre 450 i 650 metres quadrats. 
En el preu de sortida hi ha inclosos els costos de la 
urbanització de les parcel·les. Les persones interessades 
poden adreçar-se als Serveis Territorials de l’Ajuntament  
(C/ Doctor Jover, 4) per conèixer les condicions del 
procediment.

0́ %NYRXEQIRX�XVIY�E�
WYFLEWXE���TEVGIPøPIW�HI�PE�
WIZE�TVSTMIXEX�E�'ER�:EPPW

6IJSVQE�MRXIKVEP�HIP�TEXM�HI�PE�6SNS
S’estan duent a terme les obres per remodelar el pati interior 
del Recinte Rogelio Rojo. L’actuació consisteix a fer-hi una 
nova pavimentació de formigó tintat, del mateix estil que el 
que es va col·locar a la nova plaça de la Biblioteca. En total es 
pavimentaran 1.785 metres quadrats.
8EQFq� W´IRHIVVSGEVER�HYIW� IHM½GEGMSRW�SFWSPIXIW� ERRI\IW� E�
P´IHM½GM� HI� P´ERXMKE� JkFVMGE�� )W� XVEGXE� HI� PE� GSRWXVYGGMz� UYI� JE�
YRW�ER]W�ZE�EGSPPMV�IP�GIRXVI�1EWUYIJ$YPE�M�HI�P´IHM½GM�HI�P´ERXMG�
magatzem de la fàbrica, que es troba en mal estat.
A més es farà un nou accés al pati des del carrer Santa Clara, 
el qual estarà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, 
s’instal·larà nou enllumenat i s’enjardinaran 350 metres 
quadrats de parterres entre el carrer Santa Clara i el pati 
interior del recinte.
Les obres també inclouen la millora del drenatge de les aigües 
pluvials i la instal·lació d’un nou sistema de reg, que es traduirà 
en un important estalvi d’aigua i de diners per a l’Ajuntament. 
)P� WMWXIQE� ETVS½XEVk� P´ERXMG� HMT{WMX� UYI� VIGSPPME� P´EMKYE� HI� PE�
TPYNE��UYI�EVE�IW�VIETVS½XEVk�TIV�VIKEV�
Les obres tenen un pressupost de 300.035,71 euros i no 
GSQTSVXIR�GET�GSWX�IGSR{QMG�TIV�E�P´%NYRXEQIRX��)W�½RERGIR�

en la seva totalitat amb una partida del Ministeri de Cultura 
que el grup de Convergència i Unió a Madrid va aconseguir 
amb una esmena als Pressupostos de l’Estat. Les obres van a 
càrrec de l’empresa Constructora de Calaf i tenen un termini 
d’execució de tres mesos.
La reforma del pati interior se suma a les diverses actuacions 
que els darrers anys hi ha fet l’Ajuntament per reconvertir 
aquesta antiga fàbrica en un gran complex d’equipaments 
per als vilatans. El Recinte Rogelio Rojo acull avui el Centre 
Tecnològic Comunitari, el Casal de Joves, la nova Biblioteca 
Municipal i la Sala Polivalent.

2SZE�^SRE�FPEZE�KVEXYxXE�E�P´EZMRKYHE�HI�0E�0uRME
L'Ajuntament ha habilitat una zona blava gratuïta a l’avinguda de 
0E�0uRME��IR�IP�XVEQ�UYI�ZE�½RW�EP�GEVVIV�6SKIPMS�6SNS��0´SFNIGXMY�
és afavorir la rotació dels vehicles i, d’aquesta manera, facilitar 
la realització de gestions i compres en aquesta zona, on es 
concentren diversos comerços i serveis.
Els conductors poden estacionar els vehicles gratuïtament 
durant un màxim d’una hora en els aparcaments de la zona 
blava. Per aparcar-hi han de recollir, en els comerços de la 
zona, a la Policia Local o a l’Ajuntament, un disc de cartró 
amb el dibuix d’un rellotge. En aquest disc cal indicar l’hora 
d’arribada, i deixar-lo en una part visible del cotxe. Un cop 
passada l’hora d’estada permesa com a màxim s’ha de deixar 
lliure l’aparcament per facilitar l’estacionament d’altres vehicles. 
D’aquesta manera s’agilita la realització de gestions i compres.  

L’Ajuntament ja va habilitar una primera zona blava gratuïta al 
carrer principal, la qual ha funcionat satisfactòriament.
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L’Ajuntament ha iniciat una campanya sensibilitzadora per 
evitar que es fumi als accessos als centres educatius, pràctica 
que està totalment prohibida des que va entrar en vigor 
la nova llei del tabac el 2 de gener del 2011. La normativa 
concreta que la prohibició de fumar és absoluta i afecta totes 
les persones que estiguin a l’interior i als accessos dels centres 
escolars.
Ja s’han instal·lat a l’entorn de tots els equipaments educatius 

de Masquefa i La Beguda (les llars d’infants, les escoles i 
l’institut) rètols que aler ten de la prohibició de fumar. A més, 
la Policia Local ha intensificat els controls en aquestes zones. 
Agents vestits de paisà vetllen pel compliment de la normativa.
L'objectiu de la iniciativa és transmetre uns valors de 
salut i promoure un ambient saludable, lliure de fum, en 
les instal·lacions amb presència de menors. La campanya 
s'emmarca en el Projecte Educatiu de Vila (PEV).

238È'-)7

Escoles lliures de fum

8SPIVkRGME�^IVS�EQF�IPW�
TVSTMIXEVMW�H´ERMQEPW�HSQrWXMGW�
UYI�MRGSQTPIM\MR�PIW�RSVQIW

L’Ajuntament aplicarà mà dura amb els propietaris d’animals domèstics 
que no compleixin les normes de l’ordenança municipal i els 
WERGMSREVk�EQF�QYPXIW�UYI�ZER�HIW�HIPW����½RW�EP�������IYVSW�WIKSRW�
la gravetat.  Per informar i sensibilitzar els propietaris de mascotes, 
P´%NYRXEQIRX�ZE�HYV�E�XIVQI�EP�JIFVIV�YRE�GEQTER]E�IWTIGu½GE�TIV�
controlar les condicions de tinença dels gossos, conscienciar els amos 
sobre els deures i obligacions administratives i cíviques que comporta 
la titularitat d’un animal, i denunciar les infraccions detectades.
Agents de la Policia Local i de Protecció Civil, vestits de paisà, van 
recórrer la vila per informar els propietaris d’animals domèstics, 
informar-los dels seus drets i obligacions, i alertar-los de possibles 
actituds incíviques i molestes. Els agents van prestar especial atenció 
a la recollida dels excrements de gossos en els espais públics, ja que 
un col·lectiu minoritari de vilatans ha fet cas omís a altres accions 
que es van dur a terme anteriorment per sensibilitzar la població 
i continuen permetent que els seus animals embrutin els carrers. 
També van vetllar per la correcta tinença dels gossos considerats 

4SPMGME�0SGEP�M�4VSXIGGMz�'MZMP�ZER�
dur a terme al febrer una campanya 

MRJSVQEXMZE�M�WIRWMFMPMX^EHSVE

L’Ajuntament vetlla perquè no es fumi als accessos als centres educatius

0IW�GSRHYGXIW�MRGuZMUYIW�WI�WERGMSRIR�
EQF�QYPXIW�UYI�ZER�HIPW����½RW�EP�
1.000 euros segons la gravetat 

TSXIRGMEPQIRX�TIVMPPSWSW��%M\u�� ZER� MHIRXM½GEV�RI�IPW� WIYW�TSVXEHSVW�
i els van informar de l’obligació de disposar de la llicència municipal 
per poder tenir i passejar aquests animals pels espais públics. Un cop 
avisats, els portadors disposaven d’un mes per formalitzar aquest 
tràmit. Els gossos potencialment perillosos sempre han d’anar lligats i 
amb morrió.
Durant la campanya, els agents de la Policia Local i de Protecció Civil 
van actuar amb un total de 46 persones, a 16 de les quals se’ls va 
informar de l’obligatorietat de censar els seus animals. Es va obrir 
un expedient sancionador a un propietari per la reiteració en una 
conducta incívica.
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%1&�89�7)6)1�+)+%287��791%�8´,-�
9 i 10 de juny. Apunta’t aquestes dates en vermell a l’agenda. 
Perquè aquests dos dies Masquefa viurà un esdeveniment històric: 
la gran Festa de la Ciutat Gegantera 2012, a la qual s’esperen 
prop de 200 parelles de gegants, gegantons i capgrossos i gairebé 
6.000 persones.
Com ja hem explicat altres vegades, des de fa mesos un grup de 
persones treballem perquè el 9 i 10 de juny tot surti rodó. Però 
RIGIWWMXIQ�P´ENYHE�HI�XSXW�IPW�QEWUYI½RW��'SPøPEFSVE�EQF�PE�*IWXE�
de la Ciutat Gegantera fent de  voluntari. Necessitem voluntaris 
de punt d’informació, voluntaris acompanyants de colla gegantera, 
voluntaris de cercaviles, voluntaris d’avituallament, voluntaris 
d’àpats, voluntaris d’allotjament i voluntaris d’activitats. Si vols 
donar-nos un cop de mà pots adreçar-te a l’antiga Biblioteca (la 
seu de la Ciutat Gegantera) els dissabtes al matí o escriure a 
v o l u n t a r i s @ c i u t a t g e g a n t e r a 2 0 1 2 .  
Els organitzadors també fem una crida a 
la col·laboració dels comerços. El seu ajut 
també serà clau.
Per la seva banda, l’Ajuntament de Masquefa 
està treballant per aconseguir subvencions de 
la Diputació de Barcelona i de la Generalitat 
HI�'EXEPYR]E�UYI�TIVQIXMR�½RERpEV�EUYIWX�
esdeveniment històric que convertirà la 
nostra vila en la capital del món geganter. 
El Consistori  hi col·laborarà oferint suport 
logístic i tècnic.
La Festa de la Ciutat Gegantera pren forma 
cada dia que passa i, com ja vam explicar en 
l’anterior número de la ‘Masquefa Batega’, 
el programa d’actes està pràcticament 
HI½RMX��(YVERX�HSW�HMIW�PE�RSWXVE�ZMPE�FYPPMVk�
d’activitats (pots consultar el programa a  

www.ciutatgegantera2012.cat). 
Amb motiu de la celebració els restauradors de Masquefa 
que ho vulguin podran oferir a les colles participants un menú 
geganter. Les colles hauran de reservar-lo en el moment de 
fer la inscripció, i els organitzadors de la Ciutat Gegantera les 
repartiran entre els diferents establiments adherits. Les colles 
que es quedin a sopar i esmorzar pagaran el seu àpat quan facin 

la inscripció. 
D’altra banda, els nens i nenes de la Colla 
de Geganters i Grallers de Masquefa i de 
la Colla de Ball de Bastons, que formen el 
cos de dansa dels gegantons de Catalunya, 
en Pau i n’Alegria, ja han començat els 
assajos de la dansa ‘Peuets de Gegants’, 
que ballaran el dia 10 de juny. Els infants 
van conèixer els gegantons en la Trobada 
de Gegants d’Escoles de Catalunya que es 
va celebrar a l’escola Virolai de Barcelona 
aquest mes de març i els van passejar per 
primera vegada. Sens dubte, un dia molt 
especial per a ells.
Com dèiem, el 9 i 10 de juny Masquefa té 
un gran repte. 
*IW�RSW�YR�GST�HI�Qk�M�WYQE�X´LM��%QF�XY��
WIVIQ�KIKERXW��
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,SVEVM�HI�PIW�HITIRHrRGMIW�QYRMGMTEPW�TIV�7IXQERE�7ERXE�M�P´��HI�QEMK
Amb motiu de les festes de Setmana Santa els serveis municipals romandran tancats el 6 d’abril (Divendres Sant) i el 9 d’abril 
(Dilluns de Pasqua). El Casal de Joves i la Biblioteca també tancaran el dissabte 7 d'abril. El Centre Tecnològic Comunitari farà 
horari especial els dies 3, 4 i 5 d’abril (de 10 del matí a 1 del migdia). D’altra banda, les dependències municipals romandran 
tancades el dimarts 1 de maig, Festa del Treball. La Biblioteca Municipal també tancarà el dilluns 30 d’abril. Podeu consultar els 
horaris a www.masquefa.cat, dins l'apartat Ajuntament, a la secció Horaris d'atenció.



(3&0)�%2-:)67%6-
Aquest mes de març ha fet un any de l’entrada en funcionament del 
'EWEP�HI�.SZIW�M�PE�½REPMX^EGMz�HIP�GEQT�HI�JYXFSP�HI�KIWTE�EV XM½GMEP

Ara fa un any Masquefa estrenava dos equipaments municipals 
que donaven resposta a dues reivindicacions històriques dels 
joves i la família futbolística. El Casal de Joves i el camp de futbol 
HI�KIWTE�EV XM½GMEP�IRXVEZIR�IR�JYRGMSREQIRX�WIRWI�GSQTSVXEV�
cap cost per a l’Ajuntament, ja que ambdues inversions van 
½RERpEV�WI� uRXIKVEQIRX� EQF� WYFZIRGMSRW�� ���� HMIW� HIWTVqW��
tant el Casal com el camp de futbol s’han consolidat plenament 
i han permès als joves i els futbolistes fer un important salt 
endavant.
El Casal de Joves obria portes el 22 de març de 2011. En 
aquest primer any ha vist com diàriament passaven per les 
seves instal·lacions molts adolescents i joves de Masquefa però 

també d’altres municipis. Avui ja s’ha convertit en una peça clau 
TIV� E� HIWIRZSPYTEV� EGGMSRW� IWTIGu½UYIW� TIV� EP� GSPøPIGXMY� HI�
persones entre 12 i 29 anys. També ha esdevingut un espai de 
referència comarcal i ha acollit trobades de tècnics de Joventut 
de l’Anoia.
Sis dies després d’obrir el Casal,  Masquefa vivia una 
multitudinària inauguració del nou camp de futbol de gespa 
EVXM½GMEP��8SX� M�UYI�IP�XIVVIR]�HI�NSG� NE�W´YXMPMX^EZE�HIW�HI�JIMRE��
mesos, el complex esportiu es completava aleshores amb 
l’estrena dels nous vestidors. En aquests dotze mesos les noves 
instal·lacions han acollit centenars de futbolistes i partits, i han 
rebut la visita de milers d’afeccionats

(Continua a la pàgina següent)
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Aquest primer any el Casal de Joves ha ofert tallers relacionats 
amb la prevenció de les drogodependències i la sexualitat segura, 
un curs de llenguatge de signes, i altres accions formatives de 
caire més lúdic i didàctic, com per exemple tallers de ‘fimo’, de 
moneders o de fotografia. A més, ha organitzat cinefòrums per 
fomentar l’anàlisi i la consciència crítica entre els joves, i s’hi han 
fet campionats de jocs com futbolí, billar o ‘Play Station’. L’estiu 
del 2011 el Casal va ser el campament base de les accions del 
programa Juliol Actiu, i durant el curs va ser usat com a aula 
d’estudi.
Però més enllà del joc i la diversió, aquest equipament també 
ha estat de gran utilitat per a fomentar la creativitat, per 
exemple amb l’organització de concerts de petit format o el 
primer concurs de grafits.  El Casal també ha treballat valors 

com la convivència, la solidaritat i la participació del joves en 
els assumptes municipals. Un bon exemple en va ser el concert 
solidari per commemorar el Dia mundial de la lluita contra 
la SIDA, organitzat amb la col·laboració del grup de joves de 
l’Esplai Giravolt i els voluntaris de la Comissió U-18 del Casal 
de Joves. 
Per al tècnic de Joventut de l’Ajuntament, Xavier Pérez, el Casal 
ha permès acomplir un objectiu important. “Era una de les 
accions prioritàries en el Pla Local de Joventut 2008-2011 i, en 
un any, hem pogut oferir a tots els joves un espai de trobada i 
convivència”. 
Ara la fita és “dotar-lo de més recursos i d’un programa estable 
d’activitats, aconseguint la implicació dels mateixos joves en 
l’organització”.

(%:-(�4f6)>�
(MREQMX^EHSV�NYZIRMP�M�VIWTSRWEFPI�HIP�'EWEP

±%�ZIKEHIW�Q´I\TPMUYIR�GSWIW�UYI�IPW�
GSWXEVME�HMV�EPW�TEVIW²
 
El David Pérez és el responsable del Casal de Joves i, per tant, 
conviu amb ells dia a dia. Per al David aquest “contacte directe” 
és el “gran valor afegit” del Casal. “És important conèixer els joves 
el màxim i que et tinguin confiança”, diu.  El David s’ha convertit 
en un suport per als adolescents i joves, un referent adult que 
en ocasions senten més proper que els pares. “Per a ells aquest 
referent és important perquè poden explicar-me coses que els 
costa d’explicar a casa, per exemple quan s’enfaden amb els pares, 
o quan tenen problemes a l’escola...”. “Necessiten que se’ls escolti 
i se’ls assessori”. 
El contacte amb els joves i adolescents no es limita a les quatre 
parets del Casal sinó que va més enllà. “Me’ls trobo quan plego, 
quan vaig a l’institut, quan estic en algun concert...”. “Com els 
mestres, els dinamitzadors juvenils ho som les 24 hores del dia”, 
afirma. Admet que és “una responsabilitat gran”, perquè els joves 
“estan en l’època d’anar en contra de tot”.
D’aquest primer any de Casal destaca que ha servit perquè els 
“joves se’l comencin a sentir seu” i perquè tinguin una actitud més 
proactiva: “ara ja no estan a l’expectativa sinó que ells mateixos 
proposen activitats”. També subratlla el paper educatiu del Casal, 
amb la formació dels joves en valors. 

13,%1)(��-1)(�-�.%91)
Usuaris del Casal de Joves

±%UYu�IRW�HMZIVXMQ��JIQ�JIMRE�M�ETVIRIQ�E�
GSQTEVXMV�M�E�GSRZMYVI²

Els germans Mohamed i Imed El Hadri (de 14 i 12 anys ) i Jaume 
Hernández (de 16) són usuaris del Casal. Hi van gairebé cada 
dia i confessen que s’ho passen pipa. “Aquí ens divertim: vèiem 
pel·lícules, juguem al billar, al futbolí...” diu el Mohamed.  Això sí, 
“la diversió no és incompatible amb la feina”, apunta el Jaume, ja 
que tots tres aprofiten les hores que passen al Casal per fer els 
deures i per fer treballs. “El David m’ajuda amb els deures quan 
tinc dubtes”, explica l’Imed. 
Amb el responsable del Casal hi tenen una relació de confiança. 
Tots tres hi parlen molt. “Li expliquem algunes de les nostres coses 
que ens faria vergonya parlar amb els pares”, afirmen el Mohamed 
i l’Imed El Hadri. “També parlem sobre formació, perquè el 
David és un bon dinamitzador en sap molt i m’ha ajudat a l’hora 
d’escollir els cursos que puc fer”, diu el Jaume, per a qui l’entrada 
en funcionament del Casal ha estat una molt bona notícia. “Com 
a equipament està molt bé: és un espai per a nosaltres on ens 
divertim, fem feina i aprenem a compartir i a conviure”. Això sí, li 
agradaria “que es fessin més tallers orientats a la recerca de feina”. 
Tots tres voldrien que el Casal tingués un segon dinamitzador. El 
Mohamed diu que “a vegades per al David és difícil estar fent feina 
a l’ordinador i al mateix temps parlant amb nosaltres”.

'EWEP�HI�.SZIW��PE�HMZIVWMz�GSRZMY�EQF�PE�JSVQEGMz

)0�6)4368%8+)
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Camp de futbol: fent persones abans que esportistes
La inauguració dels nous vestidors, ara fa un any, culminava 
l’obra d’un nou camp de futbol que ja havia debutat uns mesos 
abans amb l’estrena del terreny de joc de gespa ar tificial. 
L’edifici posava la cirereta a un equipament que ha dotat els 
clubs d’unes instal·lacions de primer nivell per als entrenaments 
i les competicions, a la vegada que ha tingut un efecte reclam i 
ha despertat l’interès dels infants pel futbol.
En aquests 365 dies han usat les instal·lacions 260 esportistes 
del Futbol Club Masquefa, que hi han fet més de 1.400 
entrenaments i hi han disputat 400 partits, entre oficials i 
amistosos. Les graderies s’han omplert de gom a gom setmana 
rere setmana: hi han passat més de 12.000 afeccionats del club. 
També l’Escola de Futbol Base l’utilitza. L’escola va iniciar al 
setembre un nou projecte, en què va fusionar-se amb el Virolai. 

Els seus 35 esportistes hi fan per temporada 120 entrenaments 
i hi juguen un centenar de partits, entre oficials i tornejos. 
També són molts els pares i mares que van als entrenaments 
i els partits. 
El nou camp no només ha servit per impulsar l’esport de 
qualitat i especialment l’esport de base. També ha tingut una 
important labor formativa. “Les noves instal·lacions han estat 
un suport per als clubs en la seva tasca d’educar els infants i 
joves”, afirma la tècnica d’Esports de l’Ajuntament, Imma Amill. 
Defineix l’equipament com “una escola per a l’aprenentatge de 
valors socials, com per exemple la participació, el respecte, el 
companyerisme o la igualtat, i també de valors personals, com 
ara l’habilitat, la diversió o l’autodisciplina”. A més, contribueix 
“a fomentar un hàbit saludable: la pràctica de l’esport”.

.9%2�00%1%7�-�(31-2+3�1)6',Å2
Futbol Club Masquefa

±(IW�UYI�XIRMQ�KIWTE��LM�LE�QqW�MRJERXW�M�
NSZIW�UYI�W´MRMGMIR�IR�IP�JYXFSP²

El president del Futbol Club Masquefa, Juan Llamas, i el director 
tècnic, Domingo Merchán, ho tenen clar. Disposar de les noves 
instal·lacions ha ajudat a créixer l’entitat, que aquesta temporada 
compta amb 18 equips i un total de 260 futbolistes. “La gespa crida 
molt, i ha fet que més nens hagin volgut iniciar-se en el futbol”. El 
FC Masquefa també té aquesta temporada, per primera vegada, 
dos equips femenins. 
Les noves instal·lacions juguen un paper clau en la tasca de 
l’entitat, que no només forma esportivament sinó que també 
proporcionar valors als infants.  “No formem només futbolistes 
sinó persones”, expliquen.
Merchán destaca els avantatges de la gespa: “la pilota circula millor, 
el domini és més fàcil i el joc més ràpid”, de manera que els 
futbolistes poden millorar la seva tècnica. 
A més, la gespa absorbeix molt millor la pluja i això fa que no 
s’hagin d’anul·lar entrenaments i partits. “Amb el camp de sorra, 
moltes jornades no hauríem pogut jugar perquè quan plovia 
quedava ple de fang i tolls”. La nova orientació nord-sud del camp 
de futbol també ha permès aprofitar totes les hores de sol del dia 
i incrementar l’activitat a les instal·lacions, que el cap de setmana 
no paren des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre. 

(%:-(�'%&)003
)WGSPE�HI�*YXFSP�&EWI�HI�1EWUYIJE

±%QF�PIW�RSZIW�MRWXEPøPEGMSRW�IPW�EPYQRIW�
ETVIRIR�QqW�M�QMPPSV²

Per al coordinador esportiu de l’Escola de Futbol Base de 
Masquefa, David Cabello, el nou camp de futbol s’ha traduït en 
“un important salt qualitatiu”. “Ara la pilota corre i no fa bots, les 
línies es veuen perfectament, les porteries estan ben clavades...”. 
“Això és molt important per als nens que estan aprenent; amb les 
noves instal·lacions aprenen més i millor”, conclou.
A mes de garantir unes condicions immillorables per a la pràctica 
i l’aprenentatge del futbol, la gespa artificial també evita les lesions. 
El coordinador esportiu explica que “no té res a veure jugar sobre 
una superfície mitjanament tova com la gespa o fer-ho en una de 
dura com un terreny de sorra i pedres”.
Aquesta temporada l’escola s’ha fusionat amb el Virolai i ha iniciat 
un nou projecte esportiu. Per a Cabello, el fet de poder disposar 
d’un equipament de qualitat com el nou camp de futbol serà de 
gran ajut en aquest projecte. En el mig any que fa que les utilitzen 
la valoració és molt positiva.
L’Escola de Futbol Base compta amb 3 equips, integrats per 35 
futbolistes d’entre 7 i 11 anys. La seva labor també va més enllà 
de l’ensenyament del futbol: “l’objectiu és ensenyar als infants una 
educació, unes normes i uns valors com el treball en equip, el 
respecte als companys, als rivals, als àrbitres...”.
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Masquefa es va tornar a abocar en el Carnaval. Per un dia els 
masquefins van aparcar els depriments titulars dels diaris i les 
tribulacions del dia a dia per encomanar-se de la disbauxa i 
la diversió del Rei Carnestoltes. Organitzat per la regidoria 
de Joventut, el Carnaval va repetir èxit i es va consolidar com 
una de festes més multitudinàries.
Ja a les 5 de la tarda les comparses –en aquesta ocasió tretze- 
esperaven impacients a l’avinguda de La Línia que es donés el 
tret de sor tida a la rua. Els par ticipants amenitzaven l’espera 
ballant la sorollosa barreja de diferents músiques que sor tien 
de cada carrossa carregades de decibels. Les comparses van 
destacar per la laboriositat i originalitat: s’hi notava que els 
par ticipants hi havien deixat hores i matèria gris. 
Poc després de les 6 els grups enfilaven la cercavila. El Carnaval 
va por tar fins a Masquefa un ampli reper tori de personatges 
de tots els estils, èpoques i llocs. Hi vam podem veure el 
Cèsar i la seva legió de soldats, uns quants Súpers Mario Bros, 
un grup de pirates del Carib, tot tipus de monstres i algunes 
‘cheerleaders’. També uns imitadors del grup El Parchís, que 
van fer-nos viatjar en la nostàlgia, així com desenes de globus 
i algunes fruites que havien cobrat vida. Tampoc no s’ho van 
voler perdre un grup de barrufets i una multitud de cerveses 
Duff que, per un dia, van fugir dels Simpson. Ah, ni tampoc 
cantants com Sabina, Marley, Bonnie M, el Sevilla, King Àfrica 
o Freddie Mercury, que van oferir-nos una peculiar versió del 
programa ‘Lluvia de Estrellas’ (encara que, més que estrelles, 

semblaven estrellats). Altres comparses van fer gala d’un 
verinós sentit crític. Va ser el cas d’un grup de veïns disfressats 
de ‘gelocatils’ i altres medicaments varis per pal·liar els mals 
de la hipoteca. I el d’un equip de metges i infermeres que 
ajudaven a parir una dona amb les dificultat afegides de les 
retallades en sanitat. A les comparses s’hi van sumar molts 
masquefins a títol individual. 
Després de recórrer els carrers la rua va desembarcar a la 
Sala Polivalent, on el compte Dràcula va fer de mestre de 
cerimònies i va lliurar els premis a les millors comparses. 
En la categoria de comparses de més de 20 integrants, el 
primer premi va ser per a ‘Lluvia de Estrellaos’, i el segon 
per als Súper Mario Bross i el seu grup ’25 Aniversari’. Pel 
que fa a les comparses de menys de 20 integrants, el primer 
premi va anar a mans de les originals cerveses ‘Duff, servicio a 
domicilio’. El segon premi se’l va endur el grup ‘Cheerleaders’. 
Els primers premis estaven dotats amb 150 euros, i els segons 
amb 100. 
Els guanyadors els va elegir un jurat amb un representant de 
cada comparsa (que no podien votar-se a sí mateixes). Van 
valorar aspectes com el disseny, l’originalitat, el dinamisme, 
la coreografia, la qualitat acústica i la crítica social. El mateix 
jurat va escollir els guanyadors del concurs de disfresses 
d’aparadors i establiments. El premi al millor establiment va 
ser per a Perruqueria Hor tensia, i el premi al millor aparador 
va recaure en Ar tifils. Tots dos van rebre un carnavalesc trofeu. 

)0�'%62%:%0�139�1%77)7
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0E�RSZE�IWGSPE�1EWUYIJE�--��YRE�TVMSVMXEX�TIV�EP�+SZIVR
Tot i que les obres del nou edifici 
de l’escola Masquefa II no han estat 
incloses en els pressupostos de 
la Generalitat per a aquest 2012 a 
causa de l’actual context econòmic, 
la construcció del centre masquefí 
continua sent una prioritat per 

al Govern català. Després de les 
gestions fetes per l’Ajuntament i la 
comunitat educativa, el Depar tament 
d’Ensenyament ha garantit que 
les obres de l’escola Masquefa 
II començaran de seguida que la 
situació econòmica permeti reactivar 

l’obra pública, a diferència del que ha 
passat amb altres centres pendents 
de construcció a Catalunya, que han 
estat descar tats.
D’altra banda, aquest mes de juliol 
Ensenyament instal·larà un nou 
mòdul a l’actual escola Masquefa II.

7ERX�.SVHM��PPMFVIW��VSWIW��XIEXVI�M�GSRXIW

7IXQERE�7ERXE��TVSGIWWz��GEVEQIPPIW�M�ETPIG

Diumenge de Rams (1 d’abril)
12:30h: Benedicció Rams i Missa

Divendres Sant (6 d’abril)
10h: Viacrucis
��L��3½GM�HI�(MZIRHVIW�7ERX
20h: Processó de Setmana 
Santa
%QF�PE�'SJVEHuE�HIP�'VMWXS�'VYGM½GEHS�
y Nuestra Señora de los Dolores i amb 
la Banda de Músics de Can Parellada

Diumenge de Pasqua (8 d’abril)
10:30h: Cantada de Caramelles. 
A càrrec de la Coral l’Alzinar, 
acompanyada de la Colla de Ball de 
Bastons.

Dilluns de Pasqua (9 d’abril)
Aplec al Cementiri Vell
11h: Missa
12h: Sardanes. Amb la Cobla Ciutat 
de Manresa

El 23 d’abril, els carrers de Masquefa 
tornaran a omplir-se de parades de llibres 

i roses amb motiu de Sant Jordi. També 
amb motiu de Sant Jordi la Biblioteca de 

Masquefa ha organitzat una programació 
especial:

Divendres 20 d’abril
18h: Presentació del llibre 
³-RZMWMFPIW´��d’Alicia Salgado 

Dilluns 23 d’abril 
19.30h: representació del ràdio 
teatre ‘La llegenda de Sant Jordi 
2.0’. 

A càrrec de Ràdio Masquefa i amb la 
col·laboració de Teatrerus 

Dimarts 24 d’abril
19h: recital de poesia de Xelo del 
Valle 

Dimecres 25 d’abril
18h: L’Hora del Conte, amb ‘El 

Príncep-Príncep i la Princesa-Princesa i el 
Mirall màgic’, a càrrec de Fil-a-l’agulla 

Dijous 26 d’abril
��L��<IVVEHE�³)PW�FIRI½GMW�HIP�
cantar’, amb la doctora Mercè Velasco, 
foniatra



MASQUEFA batega     16

SEGUIM FENT DE MASQUEFA UNA VILA EDUCADORA
Seguim fent vila educadora mitjançant un instrument, el 
Projecte Educatiu de Vila (PEV), que ens ajuda a posar en comú 
recursos, idees i propostes sobre l’educació, la convivència i el 
civisme des de la participació i la corresponsabilitat. Mitjançant 
el PEV l’Ajuntament i els vilatans treballem plegats per reforçar 
allò que té de bo la vila, i per transformar allò que no ens 
agrada tant. Tenim un objectiu compartit: fer de Masquefa una 
vila millor per viure-hi.
El Grup Impulsor del PEV està format per persones que viuen 
a Masquefa i volen aportar idees i propostes sobre educació, 
convivència i civisme, temes que els preocupen i creuen que 
entre tots podem millorar. El grup s’encarrega de recollir 
les impressions i les opinions i elabora propostes perquè 
l’Ajuntament tingui en compte i desenvolupi.
El Grup Impulsor va incorporant noves persones a mida que 
avança el projecte, i promou els valors del que ha de ser 
Masquefa com a vila educadora. Per exemple: tots podem educar 
i ser educats; cal teixir la xarxa educativa de Masquefa; l’educació 
dels infants i joves és una responsabilitat compartida; Masquefa 
és una vila intercultural; la nostra participació és essencial per a 
la vida democràtica i la convivència; el present de Masquefa és el 
d’una vila a reivindicar.
Per aquest 2012 des del Grup Impulsor (vilatans i vilatanes, i 
3½GMRE�8rGRMGE�TPERXIKIQ��IR�IP�QEVG�HIP�4PE�HI�8VIFEPP�HIP�
PEV 2012:

�� Donar a conèixer els objectius i valors educatius que recull 
la Declaració PEV i treballar en xarxa per desenvolupar-los.

�� Reconèixer el paper educador dels diversos agents, espais 
i serveis i treballar perquè desenvolupin aquesta funció de 
manera conscient i activa.

�� Consolidar les accions fetes i valorades positivament, i dur-
ne a terme de noves que ajudin a aconseguir els objectius 
i valors del PEV.

Us podeu posar en contacte amb nosaltres i enviar els vostres 
suggeriments a pevmasquefa@masquefa.net, o trucar a l’ 
3½GMRE�8rGRMGE�HIP�4):���������������

%RYRGME´X�E�PE�&EXIKE

 
0´ETEVEHSV�UYI�IW�ZIY�E�XSXIW�

les cases de Masquefa 
3.500 exemplars distribuïts a totes les llars

Descomptes per a les empreses i els comerços de la vila
Promocions especials

8VYGE�EP�����������������������������

%RYRGME�X�E� 
6kHMS�1EWUYIJE�

�����*1

0E�ZIY�PSGEP�UYI� 
TEVPEVk�HI�XY

(Pots consultar els tipus d’anuncis, les tarifes, els descomptes i les promocions a www.masquefa.cat i a www.radiomasquefa.com)

%RYRGME´X�EVE�M�IX�FIRI½GMEVkW�H´YRE�TVSQSGMz�IWTIGMEP�HI�PPERpEQIRX
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Recollida de taps de 
TPkWXMG�EQF�½RW�WSPMHEVMW

Masquefa s’ha sumat a la recollida 
solidària de taps de plàstic que ha iniciat 
la família Munné-Rafecas per aconseguir 
fons i pagar la cadira de rodes adaptada 
UYI� RIGIWWMXE� PE� WIZE� ½PPE� 3RE�� HI� ���
anys. L’Ona pateix una discapacitat 
psicomotora severa a causa d’una anòxia 
i d’una mala praxi durant el part. Té un 
78% de grau de disminució reconegut i 
requereix dedicació absoluta de terceres 
persones. 
Li cal una cadira de rodes adaptada. A més, 
la família ha d’adaptar tot el seu entorn. Les 
despeses seran importants i per això ha 
engegat la campanya de recollida de taps 
de plàstic, a les qual s’han sumat famílies, 
escoles, entitats, empreses, institucions 
i ajuntaments d’Igualada -on resideixen 
l’Ona i els seus pares- i de molts altres 
indrets de l’Anoia i de Catalunya, entre 
aquests Masquefa. Els taps que es recullin 
es vendran a una empresa que els fon i 
els reutilitza. Es necessita reunir 20 tones 
de taps per adquirir la cadira de rodes, 
que costa entre 4.000 i 6.000 euros. 
L’Ajuntament ha habilitat un punt de 
recollida al CTC (avinguda Catalunya, 60) 
M�YR�EPXVI�EP�QEXIM\�IHM½GM�HI�P´%NYRXEQIRX�
(carrer Major, 93). Hi podeu anar en 
LSVEVM�H´S½GMRE�

Nou col·lector al 
4EWWIMK�HI�PE�:ME

Des del febrer s’estan fent les obres per 
instal·lar un nou col·lector d’aigües residuals 
i pluvials al Passeig de la Via que posarà el 
TYRX�½REP�EPW�ITMWSHMW�TYRXYEPW�H´MRYRHEGMSRW�
que es produïen a les vies del tren. L’antic 
col·lector, de 60 centímetres de diàmetre, 
no podia absorbir tota l’aigua en casos 
de fortes pluges i ara se substitueix per 
una canonada d’1,20 metres de diàmetre. 
La nova canonada s’empalmarà amb el 
col·lector que l’Ajuntament ja va instal·lar 
als carrers Montserrat, Verge de la Mercè 
M�:MVSPEM� M�UYI�ZE�WYTSWEV�IP�TYRX�½REP�E� PIW�
inundacions puntuals en la zona.  Les obres 
obliguen a tallar al trànsit rodat al Passeig 
de la Via per trams. Temporalment, i per fer 
la connexió dels dos col·lectors, es tallarà 
també part del carrer Montserrat en tots 
dos sentits, de manera que els vehicles no 
podran creuar la via pel pas a nivell. L’accés 
s’ha de fer per la prolongació del carrer 
Virolai i pel carrer Pujadas. Les restriccions 
no afecten els vianants. Les obres també 
inclouen la urbanització del Passeig de la Via, 
fet que suposarà una important millora per 
E�ZMERERXW�M�GSRHYGXSVW��0́EGXYEGMz��½RERpEHE�
íntegrament per Ferrocarrils de la Generalitat, 
té un pressupost de 455.221,34 euros.

238È'-)7

0E�(MTYXEGMz�SJIVIM\�
WYTSVX�EP�'6%6'

El diputat adjunt d’Espais Naturals 
de la Diputació, Andreu Carreras, 
va visitar a Masquefa el Centre de 
6IGYTIVEGMz� H´%Q½FMW� M� 6rTXMPW� HI�
Catalunya (CRARC), únic a tot l’estat 
en la rehabilitació d’aquests animals i un 
dels pocs que hi ha a Europa. El diputat 
va conèixer de primera mà la tasca del 
centre, especialitzat en rehabilitar animals 
que hi arriben ferits o abandonats per 
retornar-los després al seu hàbitat 
natural. Carreras va oferir a l’Ajuntament, 
titular del centre, el suport econòmic de 
la Diputació per impulsar programes 
conjunts. L’Ajuntament espera poder 
encetar una etapa de col·laboració.

El diumenge 6 de maig es farà al Bosc dels 
Infants de Masquefa la tercera plantada 
col·lectiva de les alzines que l’Ajuntament 
regala a les famílies que han tingut nadons 
durant l’any 2011. La plantada està prevista 
per a les 11 del matí, al parc que hi ha al 
costat del futur aparcament de camions del 
polígon La Pedrosa. El mateix dia 6 les famílies 
podran recollir les alzines al parc. Amb 
aquesta iniciativa l’Ajuntament persegueix un 
doble objectiu. D’una banda, fer un Bosc dels 
Infants de Masquefa i aconseguir que la vila 
guanyi una nova zona verda. I d’altra banda 
contribuir a que els infants siguin conscients 
de la importància del medi ambient i 
aprenguin a estimar la natura.

)P���HI�QEMK��XIVGIVE�
TPERXEHE�H´EP^MRIW�EP�
&SWG�HIPW�-RJERXW
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El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Monsenyor Agustí Cortés, 
va visitar Masquefa l’1 de març. El bisbe va ser rebut per l’alcalde 
i les autoritats locals a l’Ajuntament, on va signar al Llibre 
d’Honor i es va interessar per la realitat social del municipi. 
L’alcalde va lliurar-li una placa commemorativa.
Després Monsenyor Agustí Cortés va visitar la Capella del Roser, 
on l’Ajuntament està duent a terme treballs de rehabilitació, 
i el Recinte Rogelio Rojo. A l’antiga fàbrica va poder veure 
el Centre Tecnològic Comunitari, el Casal de Joves i la nova 
Biblioteca Municipal. 
El bisbe va tornar a Masquefa el diumenge 4 de març per 
TVIWMHMV�PE�QMWWE�M�QERXIRMV�YR�HMkPIK�EWWIQFPIE�EQF�IPW�½HIPW�� Unes setmanes abans ja havia presidit la missa a La Beguda Alta. 

(ME�HI�PE�(SRE��JIWXE��JSVQEGMz�M�VIMZMRHMGEGMz
Masquefa va commemorar el Dia Internacional de la Dona (8 de 
març) amb una àmplia agenda d’activitats formatives, lúdiques i 
reivindicatives organitzades per l’Ajuntament i les entitats.  L’agenda 
va començar el dilluns 5 de març, amb l’exposició, al CTC, dels 
treballs sobre dones importants en la història fets pels alumnes de 
Masquef@ula. La mostra, amb una trentena d’obres, es va poder 
ZMWMXEV�½RW�EP�HMZIRHVIW����(YVERX�EUYIWXW�GMRG�HMIW�IPW�QEWUYI½RW�
també van poder conèixer una mica millor l’Associació de Dones, 
que va organitzar portes obertes a les seves activitats.
El dijous 8 de març, vuit dones van participar en el curs bàsic de 
defensa personal que l’entrenador nacional Juan Manuel Flores 
va impartir a la Sala Polivalent. La sessió, que va entusiasmar les 
TEVXMGMTERXW� ½RW� EP� TYRX� HI� WSPøPMGMXEV�RI� YRE� RSZE� IHMGMz�� IPW� ZE�
donar a conèixer alguns consells bàsics per defensar-se davant 
d’un atac. El mateix dia la psicòloga clínica Claudia Truzzoli va 
oferir a la Biblioteca una xerrada en què va repassar els principals 
tòpics que envolten la dona. Va destacar alguns dels avenços que 
s’han aconseguit, però va posar l’accent en la necessitat que la 
societat continuï lluitant per a la igualtat real entre homes i dones.
Abans de la xerrada, l’alcalde, Xavier Boquete, va llegir el manifest 
de l’Institut Català de les Dones, que reclama que “les dones 
puguin accedir en igualtat de condicions als llocs més elevats en la 

presa de decisions”.
L’agenda del Dia de la Dona es va reprendre el dissabte 10 amb 
una sessió especial de l’espai de debat ‘Cafès amb Història’. S’hi va 
projectar el documental ‘Mujeres en pie de guerra’, que va donar 
pas a un col·loqui . El diumenge 11 el grup local Teatrerus va 
omplir de gom a gom la Polivalent amb la representació d’una 
obra que narrava la frustració d’una dona que no pot engendrar 
½PPW�M�GSQTPMV��EM\u��YRE�JYRGMz�MQTSWEHE�TIV�PE�WSGMIXEX��(MVMKMHE�TIV�
Maria Coll, la representació va comptar amb la música en directe 
de Garri & Cia i Núria Sirvent.

0E�GSQYRMXEX�ERHEPYWE�VIGSVHE�PIW�WIZIW�EVVIPW
La Sala Polivalent va acollir el 3 de març la tercera Festa del Dia 
d’Andalusia. La comunitat andalusa de la vila i d’altres localitats 
veïnes s’hi va reunir per recordar les seves arrels en una festa que, 
sobretot a primera hora de la tarda, va omplir el recinte.
3VKERMX^EHE� TIV� PE� 'SJVEHuE� HIP� 'VMWXS� 'VYGM½GEHS� ]� 2YIWXVE�
Señora de los Dolores, la celebració va començar amb les 
actuacions dels dos grups de l’escola de ball de la cofradía, el de 
nenes i el d’adultes. Després, les ‘bulerías’, les ‘soleás’ i les ‘alegrías’ 
del grup Fuera de Compás van arrancar el públic a ballar. El grup 
va actuar acompanyat de la professora de l’escola de ball de la 
GSJVEHuE��1EVMRE� 4EVVE�� )PW� HEVVIVW� E� IR½PEV�WI� E� P´IWGIREVM� HI� PE�
Rojo van ser els integrants del grup de comparses i ‘chirigotas’ 
del Centro Andalúz Plaza Macael d’Esplugues. El DJ Jorge Rey va 
EPPEVKEV�PE�JIWXE�½RW�E�PE�QEXMREHE�

Voluntaris per a la processó de Setmana Santa
La cofradía està ara immersa en els preparatius de la processó de 

Setmana Santa. L’entitat cerca col·laboradors i fa una crida a totes 
aquelles persones que vulguin participar en la processó fent de 
‘costaleros’ i ‘nazarenos’. Poden contactar amb Pepi Buitrago (647 
85 46 35) o amb la resta de membres de l’entitat.

)P�FMWFI�HI�7ERX�*IPMY�ZMWMXE�1EWUYIJE�M�0E�&IKYHE
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0E�KVER�JIWXE�HIP�JYXFSP�FEWI

Les patinadores del Club Patinatge Artístic de Masquefa 
segueixen obtenint excel·lents resultats en les competicions 
en què prenen part. Una vintena d’esportistes de l’entitat va 
participar al gener en el segon Trofeu Rubí, entre les quals van 
destacar Júlia Llanes, que va aconseguir la segona posició en 
categoria mini (patinadores de cinc anys), i Nerea López, que 
va quedar tercera en categoria B major.
0´IRXMXEX� QEWUYI½RE� NE� LEZME� XMRKYX� YRE� PPYxHE� EGXYEGMz� IR� IP�
quart Trofeu Internacional del Vi que es va disputar a Vilafranca 
del Penedès al desembre i en què van competir més de 200 
patinadores procedents de Catalunya, França i Estònia. De les 
vint patinadores del CPA Masquefa que hi van prendre part, 
quatre van fer pòdium. Es tracta d’Andrea Encinas, que va ser 
segona en categoria D; Clàudia Iglesias, tercera en categoria C; 
Andrea Pujol, tercera en categoria B, i Lucía León, tercera en 
GEXIKSVME�GIVXM½GEX�
(´EPXVE�FERHE�� PE�TEXMREHSVE�QEWUYI½RE�%RHVIE�2MIXS��HI����
ER]W��IW�ZE�XVIYVI�IP�XuXSP�H´-RMGMEGMz�%�HI�½KYVE�SFPMKEX{VME�IP����
de gener a Ripollet. Al novembre la mateixa patinadora havia 
debutat a Sant Joan Despí en la categoria cadet en modalitat 
PPMYVI�� HIWTVqW� H´LEZIV� EGSRWIKYMX� IP� XuXSP� HI� GIVXM½GEX��:E� WIV�
desena entre una trentena de patinadores.

Les graderies del camp de futbol es van omplir els dies 18 i 
19 de febrer d’afeccionats amb motiu de la segona edició del 
Trofeu Vila de Masquefa de Futbol Base. Hi van prendre part 
½RW�E�����JYXFSPMWXIW��IRXVI���M����ER]W��MRXIKVEXW�IR����IUYMTW�HI�
���GPYFW��P´EQ½XVMz��IP�*YXFSP�'PYF�1EWUYIJE��P´)WGSPE�HI�*YXFSP�
Base de Masquefa, l’Almeda, l’Abrera, la Pobla de Claramunt, 
el Pallejà, el Vallbona d’Anoia, el Mascatarro, l’Igualada, el 
Capellades, l’Incresa, el Sant Boi de Llobregat, i el Gavà.
En total es van disputar 39 partits de 9 categories: promeses, 
prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet, júnior, fèmines 
futbol 7 aleví infantil i fèmines sènior futbol 11. Els equips 
del FC Masquefa van tenir una actuació destacada. Els equips 
prebenjamí A, promeses A, alevins A, fèmines futbol 7 i benjamí 
A van ser campions de les seves respectives categories. I els 
equips promeses B, prebenjamí C, benjamí B i fèmines sèniors 
futbol 11 van quedar segons.
Al marge dels resultats, el Trofeu Vila de Masquefa va posar de 

relleu la gran tasca que els dos clubs locals fan en la formació 
del futbol base a casa nostra. L’esdeveniment també va ser un 
èxit organitzatiu i el FC Masquefa va rebre els elogis dels clubs 
participants.

)P�'PYF�4EXMREXKI�%VXuWXMG�GSRXMRYE�VIGSPPMRX�r\MXW

)743687



Per tal de donar 
eines per tractar 

situacions de la vida quotidianes 
relacionades amb l’educació dels seus 
fills i filles adolescents, el Casal de 
Joves de Masquefa va organitzar per 
primera vegada, durant els mesos de 
gener i febrer, dues xerrades 
formatives adreçades 
específicament a mares i pares. 
La primera sessió, titulada 
‘Prevenció del consum 
d’alcohol en adolescents’ 
es va fer el 26 de gener. La  
ponència va anar a càrrec de 
la Fundació Alcohol i Societat  
(www.alcoholysociedad.org) 
i va tenir molt bona acollida 
per par t dels pares i mares 
assistents, que durant gairebé 
dues hores van poder escoltar 
algunes pautes interessants per 
abordar el tema del consum 
d’alcohol entre els seus fills 
joves i adolescents.
La segona xerrada es va fer el 2 de 
febrer, amb el títol ‘Parlar de sexualitat 
a casa’. L’objectiu d’aquest taller era 
donar eines per afavorir la comunicació 

davant la dificultat a l’hora de parlar 
amb els adolescents sobre afectivitat i 
sexualitat i afrontar els dubtes que ens 
plantegen els joves a l’escola i a casa. 
En definitiva, trencar mites al voltant de 
la sexualitat i l’afectivitat. Així, es van 
tractar estratègies per parlar d’aquests 

temes amb 
els fills i filles. També es va informar 
sobre els recursos als que poden 
accedir. La ponència va anar a càrrec 
de Joves per la Igualtat i la Solidaritat 

(www.joves.org)
Amb l’organització d’aquests dos tallers, 
que han estat gratuïts, i no han tingut 
cap cost per a l’Ajuntament, el Casal 
de Joves ha volgut oferir a les famílies 
diversos recursos per abordar l’educació 

dels seus fills i filles, i també 
proporcionar-los estratègies per 
potenciar la comunicació a casa i 
en família.
Després de l’excel·lent acollida 
que han tingut aquestes dues 
sessions, la regidoria de Joventut 
es planteja repetir la iniciativa i 
organitzar nous tallers adreçats 
específicament als pares i mares, 
ja que la seva implicació és 
fonamental en l’educació dels 
joves i els adolescents.

7IKYIM\�RSW�E�-RXIVRIX�M�E�PIW�\EV\IW�WSGMEPW

Vols estar al corrent de tot el que t’ofereix el Casal de Joves 
de Masquefa? Segueix-nos a Internet i a les xarxes socials i hi 
trobaràs la nostra agenda d’activitats i notícies del teu interès.

�� www.rojopuntjove.com

�� http://facebook.com/rojopuntjove

�� Twitter.@RojoPuntJove

)07 4%6)7�-�1%6)7��4)e%�'0%9 
)2�0%�*361%'-Ì�()07 .3:)7

Dos tallers del Casal 
de Joves ensenyen 

les famílies a parlar 
de sexualitat amb els 
WIYW�½PPW�M�E�TVIZIRMV�IP�

consum d’alcohol
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���ER]W�I\TPMGERX�LMWX{VMIW�E�P´LSVE�HIP�GEJr
Aquesta secció de la ‘Masquefa Batega’ 
rep el nom d’una activitat cultural 
que aquest mes de març compleix 10 
anys de vida. Tot i així es manté en 
plena forma i amb una bona salut. Els 
‘Cafès amb història’ són un espai de 
la regidoria de Cultura, obert, lliure, 
voluntari i participatiu, que es va iniciar 
l’any 2002 per acostar, transmetre i 
compartir la història amb tothom que 
tingui inquietuds culturals i ganes de 
fer un bon cafè amb nosaltres.  
El funcionament de l’activitat ha 
estat gairebé sempre el mateix. Les 
sessions es fan dos o tres dissabtes 
cada mes. Inicialment es feien a 
l’antic Punt d’Informació Juvenil, a la 
Fàbrica Rogelio Rojo; després a la 
Sala Petita de la mateixa fàbrica, i l’any 
2008 va passar a l’antiga biblioteca. 
Actualment els fem a la Biblioteca 
nova. En una determinada sessió es 
tria un tema que es desenvoluparà 
en les properes sessions. S’intenta 
que la tria estigui en relació directa 
amb les inquietuds culturals dels 
assistents. És en aquell moment que 
els assistents poden proposar temes 
o suggeriments. Un cop el tema 
s’ha escollit, el ponent avalua les 
possibilitats que dóna i si pot oferir 
algun material complementari, com 
ara la projecció d’algun documental 
o pel·lícula. Aleshores es desenvolupa 
el tema en les sessions necessàries. 
El ponent fa una aproximació a la 
temàtica explicant-ne el contingut 
des d’una òptica acadèmica, i obre el 
debat entre la gent perquè expressin 
les seves opinions o dubtes. Si és 
possible es fa un debat espontani. Els 
dies en què es projecta una pel·lícula 
o documental, es mira de fer un cine 
fòrum. En ocasions s’han fet sortides 

i algun berenar espontani perquè no 
només es viu de cultura.
El grup humà que habitualment 
assisteix als ‘Cafès amb Història’ és 
excepcional i la seva qualitat humana 
i tolerància m’han motivat a continuar 
endavant amb aquest projecte durant 

tant de temps. No es fàcil mantenir 
un espai cultural durant 10 anys, i 
en dissabte a la tarda. Els agraeixo la 
TEGMrRGME�M�GSR½S�LEZIV�PSW�GSQTIRWEX�
l’esforç amb dedicació tot aquest 
temps. Entre tots hem establert les 
bases d’un espai de trobada per a 
la difusió de la història fora de les 
aules, amb un caràcter participatiu, 
autodidacta, lúdic i democràtic, on 
tothom pot dir la seva en relació al 
tema tractat. Pels ‘Cafès amb Història’ 
han passat diferents ponents: en 
Ramon Puiggròs, en Dani Gutiérrez 
i en Daniel Garcia, qui també es va 

encarregar de la coordinació entre el 
2008 i el 2010 i de qui guardo un molt 
bon record. Però la clau de l’activitat 
ha estat, és i serà el grup d’assistents, 
la veritable ànima de l’activitat. Alguns 
vénen des del principi i altres, ben 
rebuts, han anat venint a mida que 

passaven els anys i s’han integrat per 
sumar-se en aquest grup que té les 
portes obertes a tothom. 
Voldria acabar aquest ar ticle 
recordant a l’Àngel Matas i la Lola 
Bonastre, companys que ens van 
HIM\EV�TIP�GEQu�� M�EKVEMRX� MR½RMXEQIRX�
a la Meritxell, a la Paquita i a la Glòria 
el seu suport. Sense elles no hagués 
estat possible celebrar 10 anys 
d’història.

<EZMIV�4qVI^�M�*SVRqW
Coordinador de l’espai 
‘Cafès amb Història’

El grup dels Cafès amb història.  Visita al poblat Ibèric d’Olèrdola. 2008

'%*Ç7�%1&�,-78Î6-%

0)7�:3786)7�34-2-327
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
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Fent els deures

L’Ajuntament de Masquefa s’ha acollit al Pla de 
Pagaments de l’Estat per saldar el seu deute 
amb els proveïdors. A 31 de desembre de 
2011 les factures pendents sumen 2.400.000 

euros. La davallada dels ingressos d’aquest i de tots els ajuntaments, 
i també -diguem-ho tot- els incompliments d’alguns pagaments per 
part d’altres administracions, han conduit les arques municipals a 
una situació puntual de falta de liquiditat que no ens ha permès 
estar al dia amb els proveïdors.
No és just que les empreses i els emprenedors acabin pagant els 
plats trencats. Amb la concessió d’aquest crèdit sindicat per part de 
l’Estat, que l’Ajuntament haurà de retornar en 10 anys i a un tipus 
d’interès del 5%, liquidarem el deute i injectarem als proveïdors un 
baló d’oxigen, contribuint a reactivar l’economia de casa nostra. 
Ara bé, tampoc no és just, i així ho hem de reivindicar, que ningú 
no obligui a complir els pagaments entre les administracions, 
GSQIRpERX�TIP�QEXIM\�)WXEX��UYI�qW�IP�TVMQIV�HIP�VkRUYMRK�IR�Hr½GMX�
i deute públic, i continuant pels governs autonòmics, que ocupen el 
segon lloc. 
A dia d’avui la Generalitat de Catalunya deu a l’Ajuntament de 
Masquefa més d’1.000.000 d’euros. I l’Agència Catalana de l’Aigua 

180.000 euros més. Per desgràcia, aquests són només dos exemples 
d’una llista molt llarga. D’haver tingut aquests diners en caixa, 
l’Ajuntament estaria al corrent amb els emprenedors i les petites i 
mitjanes empreses amb les quals treballa.
Des del govern municipal continuarem reclamant que les 
administracions compleixin amb les seves obligacions. Però no ens 
agraden les excuses de mal pagador. I per això hem buscat -i hem 
trobat- noves fórmules que han generat uns importants ingressos 
de present i de futur per a Masquefa. L’Ajuntament ja ha ingressat 
570.000 euros extraordinaris gràcies a l’ampliació de la concessió 
del servei de l’aigua, operació que inclou també un altre ingrés 
d’1.000.000 euros més pendent de vèncer, així com uns recursos 
recurrents de 122.500 euros per als 25 anys vinents en concepte de 
cànon de l’aigua i cànon de clavegueram. També ingressarà més de 
2.000.000 d’euros per la venta d’un solar municipal a Mercadona, i 
s’assegurarà 108.000 euros anuals, durant un mínim de 30 anys, pel 
lloguer d’un segon terreny. 
Això, sumat al pla d’austeritat en marxa des de fa temps, garanteixen 
l’estabilitat econòmica de l’Ajuntament de Masquefa i el seu 
compromís de continuar mantenint els serveis als vilatans,que és 
allò que li dóna sentit.

Convergència i Unió

Economia i feina, participació i 
transparència 

A banda de l’alcaldia, el Sr. Xavier 
Boquete ostenta multitud de càrrecs 

a nivell comarcal: president del Consell Comarcal, president del 
CESCA (òrgan econòmic del Consell Comarcal)... Entenem que 
EUYIWXE�WMXYEGMz�TSX�TVSZSGEV�YR�GSR¾MGXI�H´MRXIVIWWSW�E�P´LSVE�HI�
prendre decisions. A dia d’avui, arrosseguem diversos problemes 
on la solució depèn de negociacions entre els òrgans esmentats, 
i aquestes no arriben a bon port, com per exemple: el transport 
escolar, contenidors d’escombreries... a banda d’un deute de 
175.000¤ de l’Ajuntament amb el Consell Comarcal.
Respecte a la implantació del Centre Comercial Mercadona, 
entenem que es tracta d’una bona gestió a nivell econòmic, 
sempre que els més de 100.000 ¤ anuals d’arrendament de la zona 
d’aparcament es destinin a potenciar el comerç local i l’empleabilitat 
dels aturats (via formació). Si no és així, es pot acabar convertint en 
un problema pel nostre poble.
Aquests dies ens trobem en els tallers de participació per la redacció 
del POUM, procés iniciat anys enrere i que va quedar inacabat. 
Entenem com a positiu que es reprenguin els treballs i us animem a 
participar-hi en la mesura del possible. Amb la participació de tots, 
esperem que real i bidireccional, aconseguirem que aquesta vegada 

s’arribi a completar el procés.
El nostre grup ha demanat en diversos plens la publicació de les 
actes dels plens i juntes de govern. Trobem manca de voluntat a 
l’hora de facilitar informació pública que hauria d’estar a disposició 
de qualsevol vilatà, com succeeix en molts municipis veïns. L’equip 
de govern al·lega problemes amb la protecció de dades, però 
segons un dictamen de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
poden ser publicades sempre que les dades personals hagin estat 
prèviament anonimitzades.
Un altre punt a millorar, com a mostra de transparència, seria la 
difusió dels reglaments, normes i criteris formals que estan establerts 
per acollir-se a subvencions, sol·licituds d’equipaments, organització 
d’actes o festes... Així, tothom (vilatans, entitats, associacions i 
governants municipals) sabrien a que acollir-se a l’hora demanar-ho 
i concedir-ho. Entenem que l’única forma de garantir la igualtat i 
imparcialitat és donant publicitat als criteris utilitzats per repartir els 
diners dels vilatans.
Per acabar, agrairíem que l’equip de govern es dignés a aportar 
MRJSVQEGMz�VIWTIGXI�P´EYHMXSVME�WSPøPMGMXEHE�NE�JE�JSVpE�XIQTW��%�½REPW�
de l’any passat se’ns va assegurar que el procés estava avançat, però 
aviat farà un any de les eleccions i no hi ha novetats.

Progrés Municipal (PSC - APM)

Debemos informar a todos los ciudadanos de 
Masquefa de una serie de acuerdos tomados 
en los últimos plenos del Ayuntamiento que, a 
nuestro juicio, son totalmente improcedentes 
e inútiles,  desde el punto de vista de su valor 

y legalidad.
Con el voto en contra de nuestro partido, Masquefa fue declarada 
“republicana”.
Con el voto en contra de nuestro partido, Masquefa se ha 
adherido al grupo de ayuntamientos “por la independencia de 

Cataluña”.
Y por último, y con el voto en contra de nuestro partido y con 
la advertencia de que nos reservamos el derecho de actuar en el 
caso de que el acuerdo tomado sea constitutivo de delito, se ha 
aprobado un texto en apoyo a la “escuela catalana”, es decir, la 
escuela en Cataluña, en el cual y entre otras consideraciones, se 
insta a desobedecer todas las sentencias desfavorables, las que ya 
hay y las que podrían venir en un futuro.
Un país serio se guía fundamentalmente por el estado de derecho 
que dan las leyes, las autoridades que las hacen cumplir y los 

Catalunya

0)7�34-2-327�()07�+6947�192-'-4%07
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Des del grup municipal volem expressar el 
nostre condol a tot Masquefa en general i 
a la seva família en particular per la recent 
pèrdua d’un veí, un company i un amic. El 
10 de febrer va passar avall en Carles Altés 

i Morist; el “Carlus”, que és com era conegut aquí per tothom. 
Havia estat portat a la llum d’aquest món el maig del 1933 a Cal 
Bienvenido (Serralet, 88), on la seva família s’establí - ara aviat farà 
una centúria – provinent de Bonastre (Tarragona). 
La seva joventut no diferí gaire d’aquella que van viure la majoria 
HIPW�QEWUYI½RW�E�P´rTSGE�HI�PIW�SQFVIW�HIP�JVERUYMWQI��IWGSPE�M�
infància curta i de seguida a posar-se a treballar, primer al camp 
i després a “la Fàbrica”, per poder contribuir amb algun calé a 
l’economia familiar. Tanmateix - i sense fer-ne mai cap ostentació- , 
en Carlus era una persona molt il·lustrada en Història i en cultura 
general; coneixements que havia adquirit per una persistent 
M� EQEFPI� E½GMz� E� PE� PIGXYVE�� 0E� WIZE� I\MWXrRGME� JSY� GSRJSVXEHE�
TIV�YRE�IWTMVMXYEPMXEX�E� PE�UYEP�IVE�½HIP� M�UYI� XSXW�EKVEuIQ�EQF�
vehemència , especialment quan el veiem ajudant, entre d’altres 
ocasions, en les nostres processons de Corpus Christy. I era un 
JIVZIRX� GEXEPERMWXE�� 7´IWXMQEZE� PE� WIZE� XIVVE� M� PE� WIZE� PPIRKYE�½RW�
al moll de l’os i creia amb ferma convicció en el nostre petit país, 
Catalunya, al qual servia des de feia una dècada en la militància 
a ERC i en el suport i compromís continuat amb el nostre grup 

QYRMGMTEP�� )P� XVkRWMX� HI� PE� ZMHE� ½RIM\�
sempre i irremediablement en una pèrdua 
que és viscuda amb diferent intensitat pels 
que encara hi transiten. Nosaltres sentim 
la teva, estimat Carlus, i et volem agrair la 
feina, el temps, les il·lusions i els somnis 
que vas compartir amb tots nosaltres 
amb una memorable i modèlica disposició. 
Descansa en pau, amic.
El passat 19 de gener va ser aprovada en el Ple Municipal la moció 
presentada pel nostre grup d’Esquerra de declarar Masquefa com 
a municipi republicà. Tot i que el govern municipal és de majoria 
CiU, aquests es van abstenir en la votació, cosa que, sumada al 
ZSX� JEZSVEFPI� HIP� VIKMHSV� TIV�%41� ZE� VIWYPXEV� E� PE� ½� EQF� r\MX�
la nostra iniciativa. En el document que descriu aquesta moció, 
Masquefa declara que entén la República com a forma de govern 
que representa la concreció dels principis de llibertat i d’igualtat 
millor que cap altra, i que reconeix els valors republicans com els 
necessaris a l’hora d’exercir les responsabilitats municipals que es 
tenen encomanades.
A tots i a totes, des del Grup Municipal d’Esquerra us desitgem 
Salut i República!

Esquerra-AM

0E�VIZMWXE�³1EWUYIJE�&EXIKE´�RS�IW�JE�VIWTSRWEFPI�RM�RIGIWWkVMEQIRX�GSQTEVXIM\�PIW�STMRMSRW�I\TVIWWEHIW�IR�EUYIWXE�WIGGMz�TIPW�HMJIVIRXW�KVYTW�QYRMGMTEPW�HI�P´%NYRXEQIRX

tribunales que amparan su cumplimiento.
No se pueden alegremente incumplir las sentencias y mucho 
menos instar a su incumplimiento a otros, con la peregrina idea de 
que somos nosotros los que tenemos la razón. 
La escuela debe formar a los jóvenes para el futuro, que sean 
hombres y mujeres de bien, que sepan trabajar con seriedad, 
técnicamente preparados, moralmente sanos, solidarios y 
respetuosos, amantes de su tierra y socialmente integrados. Todo 
esto no se logra con tonterías en un pleno municipal y menos 
poniendo de actualidad el castigo bíblico de “La Torre de Babel”.

Partit Popular
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NOM: Associació Cultural i Recreativa El Maset
%2=�()�'6)%'-Ì� 25 de juliol de 1991
INTEGRANTS: La junta la formen 33 persones
SOCIS: 125
CATEGORIA: Cultura i Societat
ACTIVITAT: Representació dels interessos dels propietaris 
de la urbanització. L’entitat també organitza activitats festives, 
socials, culturals i esportives.
adreça: Local social (avinguda Masquefa s/n)
tel.: 692 16 52 00 (Pedro Sansón)

L’Associació Cultural i Recreativa El Maset va veure la llum el 25 de juliol del 1991. Els seus orígens 
estan vinculats a l’equip de futbol de la urbanització. Un grup de persones que en formaven part –entre 
aquestes els qui acabarien sent el primer president de l’entitat, Manolo Ortíz, i el primer secretari,  Andreu 
Pedragosa- van veure la necessitat d’organitzar activitats per als veïns i van decidir-se a crear l’associació. En 
aquestes dues dècades l’entitat, com la mateixa urbanització, on avui viuen gairebé un miler de persones, 
ha viscut un gir radical. En el seu moment va néixer per organitzar activitats sobretot festives i fomentar els 
lligams entre uns veïns que majoritàriament tenien al Maset la seva segona residència. Avui el radi d’acció 
s’ha ampliat i treballa per millorar el dia a dia d’una urbanització on la majoria dels veïns ja hi tenen la 
primera residència. 
“Les prioritats han canviat”, explica l’actual president de l’Associació Cultural i Recreativa El Maset, Pedro 
Sansón. “Fem de pont entre els veïns i l’Ajuntament, organitzant reunions informatives per donar a 
conèixer els projectes que hi ha per a la urbanització, parlant de com solucionar els problemes quotidians 
dels veïns, reivindicant millores per tenir una urbanització cada vegada més digna”. De feina n’hi ha molta, 
i no sempre és grata, com reconeix Sansón, encara que sovint dóna satisfaccions. Per al president, un bon 
exemple de la força que té la unió veïnal va ser la instal·lació, ara fa cinc anys, d’enllumenat en el camí que 
va de Masquefa al Maset, després de les peticions de l’associació.
Actualment la junta l’integren 33 persones: el president (Pedro Sansón), el vicepresident (Andrés Gallardo), 
el secretari (Juan Olaya), el tresorer (José García) i 29 vocals. Funcionen de manera assembleària: “les 
decisions les prenen entre tots”, diu Sansón. El local social és obert a tots els veïns que volen traslladar a 
la junta propostes, suggeriments i reivindicacions per continuar millorant El Maset. 
Avui l’entitat compta amb 125 socis, que abonen una quota de 20 euros anuals. Aquests diners, juntament 
amb l’aportació de l’Ajuntament, permeten pagar l’assegurança del local i organitzar la Festa Major.  A part, 
l’entitat organitza el Carnaval, partides de petanca que es disputen cada setmana, un bingo familiar i els 
concerts que, a l’estiu, omplen de música les nits del cap de setmana.  Al local de l’associació també s’hi 
troben dos cops per setmana algunes dones per fer manualitats.  A més, molts veïns gaudeixen del bàsquet 
i el futbol sala en la pista esportiva annexa, i també fan algunes barbacoes. L’entitat gaudeix d’unes grans 
instal·lacions, que van anar fent les diverses juntes en uns terrenys cedits per l’Ajuntament.

%WWSGMEGMz�'YPXYVEP�M�6IGVIEXMZE�)P�1EWIX� 
P´EPXEZIY�HI�PE�YVFERMX^EGMz

“L’entitat, amb un centenar llarg d’abonats, demana als veïns 
de la urbanització que se’n facin socis: “quants més siguem, 

més coses podrem fer”


