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SABÍEU QUE...
Fins al 15 d’octubre no es pot fer foc als
terrenys forestals
sol·licitar aquesta autorització a l’oficina
comarcal del DARP a l’Anoia, que es troba
a Igualada, a l’avinguda d’Àngel Guimerà 11-13.

Fins al 15 d’octubre no es pot encendre cap
foc en terreny forestal. Aquesta prohibició,
recollida en el Decret 64/1995 de la
Generalitat de Catalunya, té com a objectiu
prevenir els incendis forestals. La norma
regula que en els terrenys forestals, estiguin
o no poblats d’espècies arbòries, i en la
franja de 500 metres que els envolta, no es
pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.
Dins de les àrees recreatives i d’acampada i
en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà
fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra
amb mataguspires.
També queda prohibit llençar objectes
encesos; abocar escombraries i restes
vegetals i industrials de qualsevol mena que
puguin ser la causa de l'inici d’un foc; llançar
coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que
continguin foc, i utilitzar bufadors o similars
en obres realitzades en vies de comunicació
que travessin terrenys forestals.
En el cas de cremes de restes de poda,
d’aprofitaments forestals, agrícoles o de
jardineria es necessita una autorització
expressa del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural (DARP) de la Generalitat. Podeu

Obligació de mantenir netes les
parcel·les
D’altra banda, i també per evitar el risc
d’incendis, l’Ajuntament de Masquefa
recorda que els propietaris de finques
i parcel·les, segons el Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, tenen l’obligació legal
de mantenir-les netes i en condicions de
seguretat, salubritat i decòrum, tancant els
terrenys i retirant-ne els matolls, les males
herbes i les escombraries. Amb aquesta
mesura també s’eviten problemes de
salubritat i higiene com ara l’aparició de
rates, mosquits tigre i altres insectes.
En cas que els propietaris no les mantinguin
en les degudes condicions, l’Ajuntament pot
obrir expedients i ordenar als propietaris
que netegin les parcel·les. Si els propietaris
no ho fan s’exposen a importants sancions
econòmiques. A més, l’Ajuntament pot
encarregar-se, de fer la neteja de les
parcel·les, repercutint-ne el cost als
propietaris.
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Alguns consells per a l’estalvi d’aigu
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Sabies que ...
• Cada vegada que utilitzem el
rentaplats consumim entre 18 i 30
litres d’aigua.
Cada cop que buidem la cisterna
del vàter gastem entre 6 i 10 litres
d’aigua.
Una dutxa significa un consum de
30 a 80 litres d’aigua.
Una aixeta ober ta pot consumir
més de 12 litres per minut.

•

s’avinguin a aquest clima, com ara
l’arç blanc, el boix, el llorer, l’espígol,
el llentiscle , la ginesta, el romaní o
la farigola.
Recordem que per regar 100 m2 de
gespa calen uns 100 litres d’aigua.
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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 (Mar torell) 93 775 51 03
AMBULÀNCIA
061
ANAIGUA
93 772 75 32
BOMBERS
085
BUTANO (Mar torell)
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
636 365 631
A LA DONA
ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LA BALDUFA 93 772 50 11
ESCOLA EL TURÓ
93 772 51 75
ESCOLA FONT DEL ROURE 93 772 74 32
ESCOLA MASQUEFA II
93 772 66 48
ESCOLA VINYES VERDES 93 772 76 27
FARMÀCIA
93 772 53 01
FERROCARRILS
93 205 15 15
CATALANS
GAS NATURAL. Distribució. 902 200 850
GUARDIA CIVIL
062
HISENDA (Igualada)
93 804 65 61
HISPANO IGUALADINA 93 804 44 51
HOSPITAL (Mar torell)
93 774 20 20
INEM (Mar torell)
93 775 10 62
INFORMACIÓ GENERAL
012
JEFATURA TRÀNSIT (BCN) 93 298 65 00
JUTJAT DE PAU
93 772 57 57
LLAR INFANTS MUNICIPAL
93 772 50 24
FRANCESC MATA I SANGHÉS

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

676 34 50 53
088
93 775 92 55
93 472 92 23
93 772 52 26
93 772 63 92
93 803 11 18
902 24 02 02
902 11 14 44
93 804 62 62
SECCIÓ D'INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
TAXI
93 771 60 12
600 542 614
TAXI
TAXI 8 places i adaptat
648 659 009
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ACTUALITAT

FORMACIÓ GRATUÏTA PER A
COMERÇOS, EMPRESES I EMPRENEDORS
L’Ajuntament ha posat en marxa un cicle gratuït de xerrades i
accions formatives adreçades a comerços, empreses i persones
emprenedores. Amb aquesta iniciativa vol ajudar-los a formar-se
i a reciclar-se, i proporcionar-los eines que els resultin d’utilitat
per a la seva activitat, especialment en l’actual context de crisi.
Es durà a terme una sessió de treball cada mes, fins al desembre.
Totes les accions es faran al CTC, preferentment en horari de
migdia per fomentar la participació.
Posicionament comunicatiu de les empreses
Després d’una primera sessió sobre informació al consumidor
que va tenir lloc a l’abril, el cicle es reprendrà el 30 de maig
amb una xerrada sobre el posicionament comunicatiu de les
empreses i organitzacions, a càrrec de Míriam Riera, de l’empresa
Efectiva Comunicació. Proporcionarà eines per a diferenciar
la seva empresa de la competència i saber-ho comunicar. S’hi
tractaran continguts com ara el màrqueting i la importància de
les percepcions, com situar-se en la ment del receptor, el poder
de la simplicitat, l’estratègia per a una comunicació efectiva o
com definir el posicionament de l’empresa. La mateixa ponent
farà al desembre una altra xerrada sobre tècniques per a una
comunicació efectiva.
Tipologies de venda
Per al 7 de juny hi ha prevista una xerrada sobre tipologies de
venda. Tècnics del Servei de Suport a les Polítiques de Consum
de la Diputació explicaran les principals característiques de
diverses modalitats de venda: les rebaixes, les liquidacions, els
‘saldos’ i les ofertes.
‘Vols vendre online?’
També les vendes centraran la sessió del mes de juliol, que es
basarà en les vendes on line. L’impartirà l’empresa masquefina
de desenvolupament web aTotArreu.com.
‘Clients diferents, estratègies de venda diferents’
Al setembre el dinamitzador i coach Antoni Albiol oferirà la sessió
‘Clients diferents, estratègies de venda diferents’. S’hi abordaran



Garanties dels béns de consum
El 4 d’octubre tècnics de la Diputació donaran a conèixer la
responsabilitat dels comerciants respecte les garanties dels
productes que tenen a la venda. Es tractaran els béns inclosos i
exclosos, els requisits dels béns, la responsabilitat del venedor i
els drets del consumidor, els terminis i la garantia comercial.
Sistema arbitral de consum
El cicle continuarà el 8 de novembre amb la sessió ‘El sistema
arbitral de consum’, també a càrrec dels tècnics de la Diputació,
que explicaran què és i com funciona aquesta eina de resolució
ràpida de conflictes i controvèrsies entre comerciants i
consumidors.
Inscripcions
Trobareu tota la informació a www.masquefa.cat. Les inscripcions
es poden fer presencialment al CTC (avinguda Catalunya, 60) o
on line a www.masquefa.cat.
El pla compta amb el suport del programa ‘Inicia: per a la creació
d’empreses’, el Departament de Treball de la Generalitat i el Fons
Social Europeu. També hi participa la Diputació de Barcelona. Els
Ajuntaments de Piera i els Hostalets de Pierola hi col·laboren
fent-ne difusió. Per a més informació podeu trucar al 93 772 78 28.

     

   








 
  











qüestions com ara l’estil natural de venda de l’empresa, com
reconèixer els diferents tipus de clients, què necessita cada
perfil de client per a generar confiança, de quina manera podem
respondre a les objeccions o com adaptem la venda al client.
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FORMACIÓ OCUPACIONAL,
una inversió amb futur
La formació és una gran targeta de presentació professional. Les
carreres universitàries, els màsters, la formació professional, els
cicles formatius ... tenen un pes decisiu a l’hora d’accedir al món
laboral. Avui, amb una crisi que ha reduït l’oferta de llocs de
treball, la formació és més important encara. I, en aquest sentit,
una bona opció és la formació ocupacional.
La formació ocupacional són programes teòrico-pràctics que
s’adrecen preferentment a persones que es troben en situació
d’atur –tot i que també la poden cursar treballadors en actiuper ajudar-los a millorar la seva capacitat professional i, així,
augmentar les possibilitats d’inserir-se en el mercat de treball.
Cada vegada són més les persones que aprofiten el fet no tenir
feina per a invertir en elles mateixes, formant-se i reciclant-se
per incrementar les seves oportunitats laborals. I moltes vegades,
amb bons resultats.
L’Ajuntament de Masquefa és un dels pocs de l’Anoia que
ofereix aquest tipus de formació, molt enfocada a formar perfils
professionals demandats per les empreses. Des del 2010 ha
organitzat dues edicions d’un Curs d’administratiu-va polivalent
per a pimes, en què han participat 34 alumnes. El curs l’han
seguit persones en situació d’atur que tenien experiència laboral
en l’àmbit administratiu però no la titulació, i altres que buscaven
reciclar els seus coneixements en el sector. Alguns han acabat
trobant feina. Aquesta formació no ha tingut cap cost per als
alumnes, ja que està subvencionada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), el Fons Social Europeu i el Ministeri de Treball.
La segona edició, que finalitzarà aquest maig, ha ampliat els
continguts respecte a la primera i també les hores lectives, fins a
370. S’hi han impartit coneixements sobre l’entorn empresarial,
les aplicacions informàtiques bàsiques, administratives i de
gestió, i les tècniques administratives d’oficina. També s’han
treballat les tècniques administratives de la gestió empresarial
per als departaments de comptabilitat, comercial i de recursos
humans. A més, els alumnes s’han format en inserció laboral,
en sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere, i en
prevenció de riscos.
L’Ajuntament va sol·licitar poder impartir aquest Curs
d’administratiu/va polivalent per a pimes ja que es tracta d’una
mancança formativa en el nostre territori i d’un perfil professional
força requerit per les empreses. Així ho determina un estudi
encarregat per la Xarxa Transició Escola-Treball de l’Anoia Sud
sobre les necessitats formatives de la zona.
Després de la bona acollida d’aquestes dues edicions,
l’Ajuntament vol sol·licitar ara a la Generalitat nous cursos
de formació ocupacional en tres especialitats: anglès, activitats
de gestió administrativa, i desenvolupament d’aplicacions
en tecnologia web. Aquests dos darrers amb la possibilitat
d’obtenir el Certificat de Professionalitat, una acreditació oficial

que reconeix les competències per desenvolupar una professió.
El Curs d’administratiu/va polivalent per a pimes s’emmarca en
l’aposta de l’Ajuntament per ajudar especialment les persones
sense feina a formar-se i reciclar-se. Però al marge d’aquesta
formació ocupacional, el CTC de Masquefa acull també moltes
altres accions formatives amb el mateix objectiu. Aquests darrers
dos anys s’hi han fet quatre cursos de manipulació d’aliments,
dos de monitor en el lleure infantil i juvenil, quatre de conducció
de carretons elevadors, un curs en prevenció de riscos laborals,
i diversos monogràfics per aprendre a millorar el currículum,
a afrontar les entrevistes de feina, a buscar feina per internet
o a preparar unes oposicions. En total hi han pres part 300
persones aproximadament. També s’organitzen altres cursos en
àmbits com les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, les
llengües, les proves d’accés a formació reglada o d’alfabetització
amb el suport de les TIC.
Una formació de qualitat
D’altra banda, l’Ajuntament de Masquefa ha obtingut la

MASQUEFA

batega

5

certificació en ISO 9001:2008 per a la gestió i la implantació
de cursos de formació ocupacional i reciclatge. Aquest certificat
és un reconeixement a la qualitat de la formació ocupacional

que imparteix. Abans, l’Ajuntament ja va ser reconegut per la
Generalitat com a centre col·laborador per a poder impartir
formació ocupacional.

MÒNICA TENA. Exalumna

JORDI RUBIO. Formador

“El curs m’ha servit per trobar feina”

“Es una formació que té sortides laborals”

La Mònica Tena va ser una de les alumnes del primer Curs
d’administratiu/va polivalent per a pimes. “Portava dos anys a
l’atur i cada dilluns anava al Club de la Feina a mirar ofertes
laborals”, explica. Va ser allà on va saber que s’organitzava i va
apuntar-s’hi. “Ja havia estudiat FP 2 d’administratiu, i vaig pensar
que seria una bona manera de reciclar-me, buscar feina i tornar
al mercat de treball”. La jugada li ha sortit rodona. Des del
gener de 2011 treballa a la multinacional Aldi Supermercats,
on pot aplicar els coneixements que va aprendre. La Mònica
és administrativa del departament de compres d’Aldi Actuel.
El curs li ha servit per “sentir-me molt més segura”, tant en el
moment d’abordar l’entrevista de treball com en el dia a dia
a la feina, perquè ara té “uns coneixements molt actualitzats”.
Del curs en destaca que “aprens coses que tenen una aplicació
real”. També, i a més dels coneixements que adquireixes, “el
bon ambient”, així com les “tècniques de comunicació” que li
van ensenyar. Tot el que ha après li serveix a la feina, encara
que ha hagut d’adaptar-se a un nou programa específic. Per
a ella “és fonamental saber-se acoblar i tenir moltes ganes de
treballar i aprendre”.

Jordi Rubio, propietari de l’assessoria Jorusa SL i graduat
social i màster en assessoria fiscal i gestió tributària, és un
dels formadors del curs. Impar teix els mòduls de tècniques
administratives de gestió empresarial en depar taments de
comptabilitat, comercial i de recursos humans. Del curs
en destaca sobretot que “té sor tides laborals”. Aquesta
formació proporciona als alumnes “una visió general” del
sector de l’administració. Els alumnes sur ten preparats “per
a por tar la comptabilitat d’una petita o mitjana empresa” o
“per a ser emprenedors i muntar el seu negoci”.
També subratlla el caràcter “pràctic” del curs. En l’àmbit
laboral “se’ls ensenya a fer contractes laborals, a llegir
convenis col·lectius o a fer nòmines, a més de conèixer la
relació entre les empreses i Hisenda i la Seguretat Social”. En
l’àmbit comptable “aprenen a por tar la comptabilitat d’una
pime, coneixen les obligacions fiscals que tenen les diferents
empreses, i també com aquestes s’ar ticulen internament”.
Per a Rubio, la “formació és la millor inversió per a un
mateix”. Agraeix l’aposta de l’Ajuntament per oferir aquesta
formació.
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SANT ISIDRE TREURÀ FUM
La Festa Major Petita de Sant Isidre d’aquest 2012 serà més explosiva que mai. La celebració
en honor al patró de la vila coincideix amb el desè aniversari del temible Drac Bufut, que ja
té a punt diverses activitats que treuran fum. Entre aquestes, un espectacular correfoc que
la nit de dissabte reunirà a Masquefa dracs vinguts d’arreu i disposats a ‘cremar’ la vila.
Bufut, un drac molt especial, ja que és l’únic de tot Catalunya
que es porta dret com un gegant, encapçalarà el correfoc
nocturn del dissabte 19 de maig i espantarà grans i petits amb
les flames del seu arsenal de ‘carretilles’ i ‘titans’. Bufut estarà
acompanyat d’altres companys de la seva espècie vinguts dels
pobles veïns, en el que serà la primera trobada de colles de
drac que se celebra a Masquefa des del bateig del mateix Bufut.
El correfoc no serà l’única
activitat per celebrar
el desè aniversari. Poc
abans,
el
drac
de Masquefa serà
obsequiat amb un
pastís d’aniversari,
mentre tots cantem
la
cançó
que la Colla de
Diables
Pixafocs
i

Gagaspurnes ha preparat expressament per a l’ocasió i que
s’ha repartit a les escoles i els comerços.
Hores abans, el matí de dissabte, es farà un taller de mocadors
de diables per a infants. I a la tarda tindrà lloc una tabalada de
les colles convidades i una exposició de tots els dracs a la plaça
de l’Estació.
Però a més dels actes dels 10 anys de Bufut, la Festa Major
Petita ens reserva també altres novetats. Així, per exemple,
l’Associació de la Gent Gran recupera la tradició de celebrar
activitats el mateix dia de Sant Isidre (15 de maig). Ha preparat
un esmorzar i una demostració de llaurada, una missa en honor
del patró, una exposició d’eines del camp i un ball popular.
Altres novetats seran l’espectacle d’improvisació ‘Impropon’,

PROGRAMA D’ACTES
Dimarts 15 de maig
Recuperem Sant Isidre
Organitza: Associació de la Gent Gran de Masquefa
10.00 h – Finca vinya “Albiol"
Esmorzar i demostració de llaurada. A càrrec de Pere Aloy i Antoni Malet
12.00 h – Parròquia de Sant Pere
Missa en honor a Sant Isidre. Amb la col·laboració de la Coraleta
17.30 h – Sala Polivalent de la Rojo
Exposició d’eines del camp i ball popular. Exposició a càrrec de Pere Aloy.
Divendres 18 de maig
18.00h - La sirena de la Rojo dóna la benvinguda a la festa
18.00 h – Plaça de davant de la Biblioteca
Conta contes ‘ Bèsties de 4 potes i més (dracs i animalons)’, a càrrec de Carles
Alcoy
18.00 h – Sala d’actes de la Biblioteca
‘Trobada amb l’autor’. Sessió del Club de Lectura amb Ramon Gasch i Andreu
González, autors del llibre ‘Bon cop de falç’
21.00 h – Camp de futbol
Finals de la Copa Anoia i Copa Masquefa 2012. Fases finals de la Lliga d’Hivern
Futbol 7 temp11/ 12. A càrrec del Futbol Sala l’Espardenya
21.30 h – Plaça de l’Estació
Sopar de Faves i lliurament de les ‘Faves d’Argent 2012’. A càrrec de l’Alzinar,
Societat Recreativa i Cultural
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10
ANYS D’UN
DRAC MOLT ESPECIAL

que farà participar i interactuar el públic, l’espectacle infantil de
titelles ‘Els tres porquets’, una sessió del Club de Lectura amb
Ramon Gasch i Andreu González, autors del llibre ‘Bon cop
de falç’, o un fotoflash en què el Club Excursionista Anoia
exposarà les fotografies de la sortida a peu a Montserrat
i lliurà els premis del concurs.
Dissenyat per l’artista Dolors Sans el 2002, Bufut és un drac molt
A la festa no hi faltaran els actes tradicionals, com
especial, ja que es l’únic de tot Catalunya que es porta dret com un gegant.
ara el Sopar de Faves de l’Alzinar i el lliurament
El seu nom va ser escollit pels infants de Masquefa en un concurs a les escoles.
de les Faves d’Argent, els premis que reconeixen
Es tracta d’una bèstia malèfica de 3 metres d’alçada, 60 quilos de pes i 13 punts
la tasca dels dos masquefins que han dedicat
de foc.Va ser apadrinat per la Colla de Caldes de Montbui i en aquests primers deu
voluntàriament temps i esforç a millorar la
anys de vida ha estat protagonista de les principals festes de Masquefa i també d’altres
qualitat cultural, social, esportiva i associativa
indrets de la comarca i Catalunya. Bufut encapçala els correfocs de la Colla de Diables
de la vila. Aquest any les Faves d’Argent no es
Pixafocs i Gagaspurnes. El dissabte 19 els diables i tots els masquefins li desitjarem un
decidiran per elecció popular, sinó que anirà
feliç aniversari amb aquesta cançó:
a càrrec de persones premiades en edicions
anteriors. També es farà la missa en honor al
Dona-li fort al teu dia Dona-li fort al teu dia
patró, la cercavila o el ball de la garlanda. Els
Continuant vomitant guspires Drac Bufut tot el poble t'anima
esports també seran presents a la cita amb
que regni el teu foc a la vila que regni el teu foc a la vila
Sant Isidre.
fes neteja un cop més i que gaudeixin de l'infern
Ja siguin d’avui o de sempre, les activitats volen
Avui els diables et guien Avui també és el nostre dia
fer sortir al carrer persones de totes les edats i
ets tu la bestia que tot il·lumina amic drac tot Masquefa et convida
gustos.
que regni el teu foc a la vila a que mani l'espurna a la vila
i que gaudeixin de l'infern i que cremis molts anys mes.

23.00 h – Plaça de l’Estació
Espectacle ‘Impropon’. De la companyia Impro
Acatomba
23.00 h a 02.00 h – Casal de Joves
23.00h Espectacle teatralitzat
24’00h Concert de petit format amb baratus
01’00h Vídeo projeccions i música enllaunada
Dissabte 19 de maig
Durant el matí fins les 18.00 h – Entrada de
l’Alzinar
EXPOSICIÓ de les fotos finalistes del CONCURS
Fotoflash de la Caminada a Montserrat de l’Alzinar .
Els visitants podran votar la millor foto.
Organitza el Club Excursionista Anoia i col·labora
l’Alzinar.
11.00h – Plaça de l’Estació
Taller de mocadors de diables. A càrrec de la Colla
de Diables Pixafocs i Cagaspurnes
11.00 h – Plaça davant de la Biblioteca
Taller de banderoles per Ciutat Gegantera.A càrrec
de l’Esplai Giravolt
12.00 h - Parròquia de Sant Pere
Solemne eucaristia en honor a Sant Isidre. La
Coraleta acompanyarà els cants. Ofrena floral a


 





Sant Isidre a càrrec
de la Colla de Gegants i
Grallers de Masquefa.
12.00 h – Poliesportiu Municipal
Festival de cloenda del torneig d’hoquei.
Categoria comarcal. A càrrec del Club Patí
Masquefa
12.00 h – Instal.lacions del Camp de Tir de
Masquefa
Campionat de Tir al Plat. A càrrec de Club de Tir
Masquefa
17.00 h – Pista de l’Alzinar
Exposició de Dracs. A càrrec de la Colla de Diables
Pixafocs i Cagaspurnes.
18.00 h – Entrada de l’Alzinar
Tria de les fotos guanyadores del Fotoflash i
lliurament de premis.
Organitza el Club Excursionista Anoia i col·labora
Foto Club Guineueta i l’Alzinar
18.00h – Sortida de bastoners de dalt del c/
Serralet
18.15h – Sortida de la cercavila davant la plaça de
la Biblioteca
Amb la Colla de Gegants i Grallers de Masquefa, la
Colla de Gegants i Grallers de la Llacuna, la Colla

de
Ball

de
Bastons
de Masquefa,
el Drac Bufut i els
Tabals de la Colla de Diables
de Masquefa
22.30h – Pels carrers de la Vila
Correfoc de Bestiari . A càrrec de la Colla de
Diables Pixafocs i Cagaspurnes
21.30 h a 24.30 h– Sala Polivalent recinte Rogelio Rojo
Ball amb el grup Start i el tradicional Ball de la
Garlanda
01. 00 h – Sala Polivalent recinte Rogelio Rojo
Gran festa Disco Mòbil. A càrrec de l’AMPA
Masquefa II.
Diumenge 20 de maig
Durant el matí – Circuït de la Pedrosa
3r Campionat Catalunya 3h Resistència Autocros. A
càrrec de Gas a Fons
17.30h – A la Plaça de l’Estació
Teatre de titelles ‘Els tres porquets’. A càrrec de Tutatis
19.30h – A la Plaça de l’Estació
Havaneres i rom cremat. Amb Mar i Vent. El rom el farà
l’Alzinar.

NOTÍCIES
L’Ajuntament es planteja tancar
equipaments si s’hi continuen
produint actes vandàlics
L’Ajuntament de Masquefa denuncia que les darreres setmanes
s’han produït reiterats actes vandàlics contra mobiliari i
equipaments municipals i demana la col·laboració de tothom per
posar fi a aquesta situació. La darrera víctima ha estat el Skate
Parc habilitat al Turó del Met, on els darrers dies alguns brètols
han causat en diverses ocasions greus desperfectes en la tanca de
fusta que envolta la instal·lació, trencant-ne les barres i fins i tot
emportant-se-les.
El Consistori demana als usuaris que siguin extremadament
curosos amb aquesta i la resta d’instal·lacions municipals, i sol·licita
a totes les persones que siguin testimonis d’actes vandàlics que
col·laborin per eradicar aquestes lamentables actituds, posant-les
en coneixement de la Policia Local (93 772 60 25). Els darrers
dies els agents policials han intensificat la vigilància per evitar
noves destrosses en aquest i altres equipaments i per detenir-ne
els autors.
En el que portem d’any l’Ajuntament ha hagut de gastar més de
30.000 euros en la reparació de diverses destrosses causades en
mobiliari i equipaments municipals, uns diners que repercuteixen
en les butxaques de tots els masquefins i que impedeixen dur a
terme altres accions i serveis que són importants.
L’Ajuntament s’està plantejant tancar alguna instal·lació si s’hi
continuen produint actes vandàlics.
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En el que portem d’any ha hagut de
gastar més de 30.000 euros per reparar
destrosses ocasionades per brètols

Demana als usuaris que siguin
especialment curosos amb les
instal·lacions i als testimonis de bretolades
que les denunciïn a la Policia Local

La Policia Local incorpora un gos per reforçar la vigilància
Scot és un gos policia. Un pastor alemany que ha estat
ensinistrat per instructors especialistes i que, des de fa uns dies,
s’ha incorporat a la Policia Local de Masquefa. La seva missió
principal és fer tasques preventives de vigilància, així com donar
suport a la policia de proximitat.
Scot està especialment ensinistrat per a la defensa personal,
la localització de drogues i la recerca de persones i objectes
desapareguts. La Policia Local l’utilitzarà en determinades
ocasions per fer controls de seguretat o per a altres qüestions
en què sigui necessària la seva presència. El gos el cedeix
gratuïtament a l’Ajuntament la Residència Canina Font-galí. Tres
agents de la Policia Local han fet formació teòrica i pràctica per
poder posar en marxa aquest nou servei, que ja funciona amb
èxit en altres municipis.

Fins al 29 de juny es poden presentar ofertes a la subhasta
de 6 parcel·les municipals a Can Valls
L’Ajuntament ha ampliat fins al 29 de juny, a les 14h, el termini per
presentar ofertes a la subhasta de 6 parcel·les de Can Valls que
són de la seva propietat. Mitjançant aquest procediment obert,
les parcel·les s’adjudicaran a les millors ofertes econòmiques.
Les sis parcel·les municipals tenen unes dimensions entre 450
i 650 metres quadrats. En el preu de sortida, que és de 120,68

euros per m2, hi ha inclosos els costos de la urbanització.
Els interessats poden presentar les seves ofertes a l’alça a la
recepció de l’Ajuntament (C/ Major, 93). Per a més informació
podeu adreçar-vos als Serveis Territorials de l’Ajuntament (C/
Doctor Jover, 4) i consultar l’apartat ‘Perfil del contractant’ de la
pàgina www.masquefa.cat.
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PLANTADA AL BOSC DELS INFANTS

TERCERA LLAVOR
AL BOSC DELS INFANTS
La tercera plantada col·lectiva al Bosc
dels Infants va tornar a ser un èxit. Fins
a 51 famílies van anar-hi el diumenge
6 de maig per a plantar les alzines que
l’Ajuntament ha regalat a tots els nens
i nenes que van néixer durant l’any
2011 a Masquefa, en total 95. Tots els
nadons tindran el seu arbre al Bosc dels
Infants, ja que l’Ajuntament hi plantarà
les alzines de les famílies que no van
poder ser-hi el 6 de maig.
Aquest era el tercer any consecutiu

que es duia a terme aquesta iniciativa,
que persegueix un doble objectiu.
D’una banda, contribuir a que els
infants aprenguin a estimar la natura i
adquireixin valors com el respecte al
medi ambient i la sostenibilitat. I, d’altra
banda, guanyar una nova zona verda
a Masquefa. L’Ajuntament continuarà
obsequiant cada any les famílies que
tinguin nadons amb una alzina perquè,
amb el temps, la vila gaudeixi d’un
frondós bosc dedicat als nostres infants.

Dafne Cabanillas Oliver

Unai Curado García

Ethien Garrido Parra

Marcos Or tíz González

Arnau Orellana Barnes

Iker Borrego Rivera

Anuncia’t
a la Batega

Anuncia't a
Ràdio Masquefa
(91.6FM)
Mar tina Llop Segui

L’aparador que es veu a totes
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

La veu local que
parlarà de tu

Truca al 93 772 61 15 / 670 51 93 46
Anuncia’t ara i et beneficiaràs d’una promoció especial de llançament
(Pots consultar els tipus d’anuncis, les tarifes, els descomptes i les promocions a www.masquefa.cat i a www.radiomasquefa.com)

Alexia Salgado Gómez

PLANTADA AL BOSC DELS INFANTS
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Martí Merchan Ríos

Aitor Peregrina Palacios

Éric Quiles Gimeno

Izan Rienda Fernández

Vega Cañete Mar tín

Sara Cano Gabás

Iker Prieto Sánchez

Martí Hueso Bayod

Tanit Brossa Fugarolas

Alma Saavedra De La Fuente

Irene Fuentes Sánchez

Joel Brossa Fernández Arroyo

Roger Pérez Mar tí

Maria Mi Mansilla

Gisele Mar tínez Pérez

Judith Amat Lumbreras

Bruno i Víctor Iglesias Moreno

Elena Bonastre López
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Marc Roldan Castells

Isaac Siles García

Iona i Eiric Luceno Company

Thaís Pérez Cervigón

Kilian Hello Or tigosa

Noa Peláez Bainat

Abril Castro Cayerno

Jan Alemany Montfor t

Daniela Pérez Robledo

Mario Peña Arjona

Yashira Morilla Llamas

Iker González Ropero

Aynara Cumplido Parra

Duna Chopo Vila

Judith Alonso Giribet

Carla Or tega Membrive

Alba Solsona Jover

Ruth Mendoza Solías
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MASQUEFA SERÀ GEGANT!
El 9 i 10 de juny Masquefa viurà un fet
històric, únic, irrepetible... Acollirà la festa
gegantera més gran que se celebra a
Catalunya, la festa de la Ciutat Gegantera
2012. S’espera que ens visitin entre 150
i 200 colles de geganters, gegantons i
capgrossos, centenars de músics i de
4.000 a 5.000 persones. Serà una festa
d’alçada!

Aquell cap de setmana serà només el tret
de sortida a tot un any en què la Colla
de Geganters i Grallers de Masquefa
tindrà l’honor de representar la cultura
gegantera i el nostre país. Passejarà arreu
els gegants de Catalunya, en Treball i na
Cultura, i els gegantons, el Pau i l’Alegria.
A m b
la festa de la Ciutat
Gegantera
l a

colla i la vila fan realitat un somni que
ve de lluny. Ja el 2007, pel 20è aniversari
dels gegants masquefins, l’Isidre i la
Magdalena, es va començar a parlar
d’aquesta possibilitat. Cinc anys i molta
però que molta feina després, Masquefa
ja ho té tot a punt per a convertirse en la capital del món geganter. Ho
serà gràcies a l’esforç de la colla, el
suport logístic i tècnic de l’Ajuntament
i la generositat dels masquefins, que han
tornat a demostrar que mai no fallen.
Fins a 200 voluntaris robaran hores a
la son perquè tot surti rodó. També les
entitats, empreses i comerços han donat
el seu suport. La celebració compta amb
importants subvencions de la Generalitat,
la Diputació i el Consell Comarcal, amb
les quals es finançarà gran part d’un
pressupost
que
s’ha adaptat a
l’actual
situació
econòmica i que
ha concentrat la
festa en un cap de
setmana.
La festa comptarà
amb un programa
d’alçada, en el que
destaquen els actes
protocol·laris, com
ara la inauguració

L’ORIGEN DELS NOSTRES GEGANTS
L’origen de la història dels nostres gegants es remunta a
l’any 1985. Per la Festa Major d’aquell any en Jordi Muntané
com a membre de la Junta de l’Alzinar, va escriure el pòrtic
del llibret de Festa Major encoratjant els masquefins i
masquefines a promoure una parella de gegants nostrats, i
animant els regidors del Consistori a ajudar a fer-ho possible.
En el mateix pòrtic Muntané escriu un poema en nom dels
gegants, adreçant-se a qui els volgués escoltar.
Aquest va ser el primer pas perquè arrelés la idea de fer
uns gegants per a la nostra vila. L’estiu del 1986 la Carme
Estruch va anar a veure en Francesc Mas per engrescar-lo
a buscar gent per poder tirar endavant aquesta iniciativa.
Cadascú s’havia d’encarregar de portar vilatans interessats i

finalment van reunir-se a la sala d’actes de l’Alzinar a final del
1986 amb altres veïns interessats, entre ells l’Amèlia Mora,
la Teresa Munné, la M. Carme Estruch, la Lola Llopart, la
Leonie Mirapeix, el Jordi Esteve, la Carme Estruch i el mateix
Francesc Mas. En aquesta reunió es va constituir la Comissió
Pro-gegants, on més tard es van incorporar en Joan Mas i en
Joan Esteve, i van acordar demanar el suport econòmic de
l’Ajuntament per a la construcció d’una parella de gegants. El
projecte va ser acollit favorablement per l’Ajuntament, dirigit
per l’aleshores alcalde Joan Martínez Reche i la regidora de
Cultura Fina Mora. També per iniciativa pròpia, la Comissió
Pro-Gegants, va realitzar algunes accions per recaptar diners
per pagar els que havien de ser els primers gegants de la
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PROGRAMA CIUTAT GEGANTERA 2012
Del 4 al 10 de juny
Exposició de capgrossos. Biblioteca Municipal
Dissabte 9 de juny
8.00h: Acollida de colles al llarg de tot el dia
09.00h: Benvinguda autoritats. A l’Ajuntament
10.00h: Pregó Ciutat Gegantera i inauguració del
monument a Ciutat Gegantera a càrrec del grup
masquefí Teatrerus. Jardins del CTC
11.00 a 13h:
-Jocs gegants per infants. Escola El Turó
-Grafit tradicional per als més joves. Antiga
Biblioteca (C/ Crehueta)
-Tallers i mostres tradicionals per a totes les edats
(ball de bastons de Masquefa, ball de gitanes de
Torredembarra, Falcons de Piera).
-Visita històrico- turística pel poble. Sor tida de
l’escola Font del Roure
- Visita al CRARC (Centre de Recuperació
d’Amfibis i Rèptils de Catalunya). C/ Santa Clara
16.00h: Plantada de gegants al voltant de
l’escenari principal. Cruïlla de l’avinguda de la Línia
amb el carrer Rogelio Rojo
17.00h: Mostra de balls protocol·laris de gegants
d’arreu de Catalunya. Cruïlla de l’avinguda de la
Línia amb el carrer Rogelio Rojo
18.00h: 4 cercaviles de gegants simultànies pels
carrers de la vila.
21.00h: Sopar de les colles geganteres. Pista de

l’Alzinar (plaça de l’Estació)
23.00h: Cercavila nocturna de capgrossos amb els
tabals i la Colla de Diables Pixafocs i Cagaspurnes
de Masquefa. Sor tida de la plaça de l’Estació
24.00h: Castell de focs. Amb la col·laboració de
Pirotècnia Rosado. Escola El Turó
Quarts d'una: Nit de concer t. Amb The
Trumpets of Falopi i Obrint Pas.
Diumenge 10 de juny
Quarts de vuit: Toc de matines i acollida de
colles. Organitzat pels grallers i gralleres de La
Llacuna.
10.00h: Esmorzar geganter.
11.00h: Plantada de gegants als diferents indrets
de la Vila (Ajuntament de Masquefa, camp de
futbol, polígon La Pedrosa, plaça de l’Estació)
12.00h: 4 cercaviles

de gegants simultànies pels carrers de la vila.
Sor tiran de l’Ajuntament, el camp de futbol, La
Pedrosa i la plaça de l’Estació i arribaran a la cruïlla
de l’avinguda de La Línia amb el carrer Rogelio
Rojo
13.00h: Parlaments de les autoritats. I actes
protocol·laris de traspàs de la Colla de la Seu
(Ciutat Gegantera 2011) a la Colla de Geganters i
Grallers de Masquefa (Ciutat Gegantera 2012). A
l’escenari principal, cruïlla de l’avinguda de La Línia
amb el carrer Rogelio Rojo

del monument a la ciutat gegantera,
el pregó, o el traspàs de la Colla de la
Seu d’Urgell (Ciutat Gegantera 2011) a
la de Masquefa. També sobresurten les
mostres de balls i folklore tradicionals,
les activitats que donaran a conèixer la
nostra vila (una visita històrico-turística
pel poble i una visita al CRARC), o el
concer t d’Obrint Pas. Però d’activitats
n’hi haurà moltes més i per a tothom.
No us ho perdeu!
Més informació
www.ciutatgegantera2012.cat

(continua a la pàgina següent)

història de Masquefa.
Amb la voluntat d’implicar tothom, es va proposar als
alumnes de l’única escola que hi havia a Masquefa en aquella
època, l’escola El Turó, fer uns dibuixos de com haurien de
ser els nostres gegants. Amb l’esbós d’aquests dibuixos es
van adreçar primerament a un taller artesanal de Solsona,
però finalment es van decantar per l’artista Toni Mujal de
Cardona perquè fos ell l’autor dels gegants. El grup de dones
de la comissió va fer les fundes per guardar-los i el mestre
Josep Mata de la Coral de l’Alzinar va fer un vals dedicat als
nostres gegants.
El nom triat pels gegants va crear certa polèmica en un
principi. Hi havia diferents propostes. Com en molts altres

pobles, els gegants porten el nom de personatges carismàtics
de la població, en aquella època els dos vellets més carismàtics
eren el Ramonet, i l’Adelaida de Cal Borreguer, i els gegants
van estar a punt de dir-se així. Altres proposaven noms
d’arrel medieval, i finalment es va proposar que portessin el
nom dels patrons de les nostres festes perquè representaven
a tots els masquefins i masquefines. Aquesta darrera idea va
ser l’escollida i per això els nostres gegants es diuen Isidre
i Magdalena. Els gegants es van pagar amb el suport de
l’Ajuntament, i amb el que havia recollit la Comissió Progegants es va poder fer un dels capgrossos de la colla i l’altre
capgròs el va finançar l’Alzinar.
Un cop van tenir els gegants, es va constituir la primera colla
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(ve de la pàgina anterior)

ELENA FÀBREGAS
Cap de la Colla dels Geganters
i Grallers de Masquefa

LAIA ALBIOL
Regidora de Cultura

CARLES VENTURA
Geganter, regidor i comissionat
per a la Ciutat Gegantera

“Segur que ho
recordarem tota la
vida”

“És una gran
oportunitat per a la
vila”

“Poder ser Ciutat
Gegantera 2012 és
com fer el cim”

Per a Fàbregas la Ciutat Gegantera “és
el somni que acaronen totes les colles”.
Destaca el mèrit que té fer-la “un poble
petit com Masquefa i una colla petita
com la nostra”. Està convençuda que
l’esdeveniment serà tan gegant “que els
infants el recordaran tota la vida i encara
en parlaran quan siguin avis”. La cap de
colla agraeix els suports rebuts i destaca
la participació dels gegants en la vida del
poble: “sempre que ens ho demanen estem
amb les entitats, les escoles.., perquè ens
uneix l’estima per la cultura, per Catalunya
i especialment per Masquefa”. Espera que la
festa “ens aporti a tots una mica d’alegria en
uns temps difícils” i que “contribueixi a unir
encara més els lligams entre els masquefins”.
Per a l’Elena la Ciutat Gegantera “no és
només un cap de setmana sinó el reflex
que hi ha uns homes, unes dones, uns nens
i unes nenes masquefins que, dia a dia i en
silenci, treballen per fer poble, país i cultura
des del 1987”.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament,
Laia Albiol, també es desfà en elogis per
la implicació dels masquefins en la festa. A
hores d’ara ja s’hi han apuntat nombrosos
voluntaris. Afirma que, el 9 i 10 de juny,
aquesta participació ha de continuar “i tots
els masquefins hem de sortir al carrer a
gaudir d’una festa que és per al poble, per
a tothom”. “És una passada que Masquefa
aculli la festa de la Ciutat Gegantera; i segur
que mai més no tornarem a veure una cosa
així”.
Albiol també destaca que la Ciutat
Gegantera suposa “una gran oportunitat per
a Masquefa”. “Permetrà donar a conèixer
i promocionar la nostra vila” entre les
nombroses persones que es preveu que
ens visitaran, amb activitats com ara una
visita històrico-turística pel poble i una
visita al CRARC. També posa l’accent en “la
programació d’alçada” que s’ha organitzat per
la Ciutat Gegantera, “amb molta imaginació”
per superar les adversitats econòmiques.

El geganter, regidor a l’Ajuntament i
comissionat per a la festa, Carles Ventura,
reflexa l’enorme alegria que li suposa
que Masquefa sigui Ciutat Gegantera
2012. “Com a geganter és un honor i
un orgull que la colla de Masquefa porti
els gegants de Catalunya arreu”. “És com
fer el cim”, hi afegeix. També agraeix “el
suport que ens donen els portadors, els
grallers i els geganters de La Llacuna, en
Lluís Ardèvol, i els infants i les famílies
de la colla gegantera de Masquefa i de
la colla de ball de bastons”, els quals des
de fa mesos assagen els balls i treballen
intensament en els preparatius.
A l’igual que la regidora Laia Albiol, Carles
Ventura destaca “els mitjans tècnics i
logístics” que l’Ajuntament ha posat a
disposició de l’esdeveniment per a fer-lo
possible, així com també les subvencions
que ha aconseguit de la Generalitat, la
Diputació i el Consell Comarcal, amb
què es finança la gran majoria d’actes.

de la història. Els seus components eren Joaquim Miralles,
Manel Buzón, Manolo Moreno, Jordi Marcó, Joan Alegre,
Agustí Pérez, Joan Solias i Josep Mª Rovira al capdavant
com a primer Cap de Colla de la història. Era una colla
familiar i diversa, que combinava joventut i experiència
i sobretot molta il·lusió. Construïts els gegants i els
capgrossos, amb música dedicada, i constituïda la primera
colla gegantera, només quedava batejar-los i presentar-los
en societat. I així es va ser el 24 de juny de 1987, a la Plaça
de l’Estació, essent els padrins els gegants de la Beguda i
els de Capellades, acompanyats per les entitats cíviques i
populars de la vila i pels gegants del Bruc, de Vallbona i
del Sarral, amb la música de la Cobla Atanaga de Berga.

Batejaren els nostres gegants amb aquestes paraules:
“A vos geganta/ com la reina perfumada /desprès tan
venerada / us direm Magdalena / I a vos gegant,com qui bous
i esquelles /li feien les rengleres / us direm Isidre /que tothom
bé sap prou /que no és cas que es dongui molt”
Avui ja han passat 25 anys d’aquest esdeveniment i
esperem celebrar-ho tots junts gaudint dels actes que la
colla gegantera i l’Ajuntament de Masquefa han preparat
en el programa de Ciutat Gegantera 2012.
Xavier Pérez Fornés
Fonts:
Arxiu Jaume Mas i Bonastre de l’Alzinar
Fonts Orals: Francesc Mas, Teresa Munné, Carme Estruch
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La vida de Masquefa a través de fotografies
Des del Projecte Educatiu de Vila, el PEV,
creiem que és important conèixer el lloc
on vivim, sentir que en formem part i,
d’aquesta manera, aprendre a respectarlo. A partir d’ aquesta idea el PEV us
proposa fer un recull col·lectiu d’imatges
de Masquefa i dels seus nuclis al llarg
del temps. Amb aquesta experiència
volem visualitzar l’empremta del pas del
temps en la nostra vila i alhora contribuir
a construir el sentiment d’identitat i
pertinença.
Convidem a tothom a participar
d’aquesta iniciativa aportant fotografies
de totes les èpoques. Podeu fer-nos
arribar imatges d’escenes de la vida
quotidiana i d’indrets del poble i dels
nuclis (El Maset, Can Quiseró, Can Valls,
Can Parellada i La Beguda Alta).

podeu enviar a l’adreça pevmasquefa@
masquefa.net i ens posarem en contacte
amb vosaltres.
Amb totes les fotografies recollides
es prepararà una exposició-projecció
que es farà per la Festa Major de Santa
Magdalena, al juliol.
Per a més informació:
www.masquefa.cat

Si teniu fotografies en paper que penseu
que podrien ajudar-nos a il·lustrar aquest
recull, les podeu portar a l’Ajuntament
(C/ Major, 93), de dilluns a divendres,
de 9h a 14h, i dilluns a la tarda de 17h
a 19h. Si teniu fotografies digitals les

El PEV prepara una
exposició-projecció de
fotografies de Masquefa
de tota la vida. Ens
ajudeu? Feu-nos arribar
les vostres imatges!

El Casal d’Estiu escalfa motors
L’Ajuntament de Masquefa està immers, un
any més, en els preparatius del Casal d’Estiu
per a nens i nenes de 3 a 12 anys (de P3
a 6è de primària). Igual que en les edicions
anteriors, el Casal tindrà una durada de
cinc setmanes (del 25 de juny al 27 de
juliol). L’horari serà de dilluns a divendres,
de 9 del matí a 1 del migdia. Les famílies
podran optar a serveis complementaris
com ara l’acollida (de 8 a 9 del matí), el
menjador (de la 1 del migdia a les 3 de la
tarda), i el casal de tarda (de 3 a 5).
Els nens i nenes gaudiran d’ uns dies de
jocs, tallers, gimcanes, sortides i moltes
altres activitats i sorpreses, que combinaran
la diversió i l’ educació en valors.
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Les inscripcions es faran durant el mes
de maig. Al juny, abans de començar les
activitats, es farà una reunió informativa
amb les famílies dels infants inscrits.
Podreu consultar tota la informació sobre
el Casal d’Estiu 2012 a la pàgina web de
l’Ajuntament (www.masquefa.cat).

Les inscripcions al Casal,
que tindrà una durada de
cinc setmanes (del 25 de
juny al 27 de juliol,) es
podran fer al maig
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Sant Jordi: llibres, roses i molt més
La Diada de Sant Jordi, el 23 d’abril, va
tornar a omplir els carrers de Masquefa
de parades de llibres i roses. Dotze
establiments i entitats van muntar
parades al carrer principal, a l’avinguda
Catalunya i davant de l’escola Vinyes
Verdes de La Beguda. Els masquefins
van desafiar el temps, fred i inestable,
i van sortir al carrer per comprar
roses i adquirir les darreres novetats
editorials, els ‘best-sellers’ o llibres de
segona mà. El carrer Major es va tancar
al trànsit per facilitar les passejades i
compres, mesura que l’Ajuntament
valora positivament i estudia repetir en
altres esdeveniments. Ràdio Masquefa
(96.1 FM) també va sortir amb la seva
unitat mòbil.
Coincidint amb Sant Jordi, la biblioteca
va organitzar un programa especial.
Es va estrenar el divendres 20 d’abril
amb la presentació del llibre ‘Invisibles’,
d’Alícia Salgado.Va ser una presentació

molt original, ja que va tenir format
d’entrevista. El mateix marit de
l’autora, el també escriptor Óscar
Bastante, li va formular preguntes que
van permetre a la trentena d’assistents
conèixer el llibre. ‘Invisibles’ narra la
història d’Eva, una dona de quaranta
i tants anys obsessionada amb la
resposta que provoca en els homes.
D’altra banda, el dilluns 23 una sessió
de ràdioteatre va representar a la
Biblioteca una peculiar adaptació de la
llegenda de Sant Jordi en versió 2.0.
A càrrec de Ràdio Masquefa i amb
la col·laboració del grup Teatrerus, la
sessió va entusiasmar els 28 assistents.
La Biblioteca també va acollir el
dimarts 24 un emotiu recital de
poesia de Xelo del Valle, que va reunir
una trentena de persones. A més, el
dimecres 25 s’hi va fer una sessió de
L’Hora del conte, amb la representació
‘El Príncep-Príncep i la Princesa-

Princesa i el Mirall Màgic’, a càrrec
de Fil-a-l’agulla. La programació es va
tancar el dijous 26 amb la xerrada ‘Els
beneficis del cantar’, amb la doctora
Mercè Velasco, foniatra.

Participada Setmana Santa
Tot i que el temps va amenaçar amb
fer la guitza, Masquefa va poder deixar
finalment els paraigües a casa i gaudir d’una
participada Setmana Santa. La celebració
va començar Divendres Sant amb l’ofici de
missa i l’emotiva processó de la Cofradía

i la Banda de Músics de Can Parellada. La
pluja va parar a temps perquè els fidels
poguessin sortir al carrer. Diumenge de
Pasqua, ja sota un sol de justícia, la Coral
l’Alzinar va oferir la seva tradicional
cantada de caramelles, acompanyada de la

Colla de Ball de Bastons. La celebració de
la Setmana Santa es va tancar el Dilluns
de Pasqua amb l’aplec al Cementiri Vell.
Els masquefins van assistir a la missa a
l’ermita i van gaudir de sardanes amb la
Cobla Ciutat de Manresa.

Aniversari amb accent francès
La Societat Recreativa Unió Begudenca va
celebrar el 21 i 22 d’abril el 90è aniversari.
Ho va fer amb un convidat molt especial:
l’Harmonie des Hauts de Girone, una
banda de músics de la localitat francesa
de Saint Christoly de Blaye. La societat
begudenca hi està agermanada des del
1997.
Begudencs i francesos es van abocar
amb la festa, que va tenir com a gran
protagonista L’Harmonie des Hauts de
Gironde. Dissabte els seus quaranta

músics van amenitzar una cercavila amb
els geganters i els grallers de La Beguda. Al
vespre, després d’un sopar de carmanyola
que va reunir més de 250 persones,
l’Harmonie va oferir un ampli repertori
de peces catalanes i franceses. Després,
una disco mòbil encara va allargar la festa
per als qui es resistien a anar a dormir.
Diumenge la delegació francesa va gaudir
d’una visita a les caves de Masia Bach. Des
d’allà van tornar a l’Envelat per gaudir
d’una arrossada popular amb més de 200

persones i per tornar-nos a regalar la seva
música abans de fer les maletes i marxar
cap a França.
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El 9 de juny, tómbola solidària i recollida d’aliments
Coincidint amb la festa de la Ciutat
Gegantera, l’Associació del Grup de
Voluntaris organitzarà el dissabte 9 de
juny una tómbola solidària per recaptar
diners per comprar aliments per a les
famílies més necessitades.
Feu les vostres donacions
La tómbola és possible gràcies a la
solidaritat dels comerços i les empreses,
que han aportat alguns obsequis. Els
vilatans que ho desitgin també poden
donar els seus obsequis per a ser

sortejats. Han de ser nous o seminous.
Fins al 31 de maig es poden portar a
l’Ajuntament (C/ Major, 93).
El mateix dissabte 9 de juny l’Associació
del Grup de Voluntaris farà una recollida
d’aliments i productes de primera
necessitat. Podeu portar arròs, llegum,
sopa, pasta, oli, farina, galetes, llet o
menjar enllaunat, entre altres, i articles
d’higiene personal i neteja.
L’Ajuntament fa una crida a tothom a
participar en aquesta causa benèfica.
Per a més informació podeu trucar al

93 772 50 30 o escriure a
tombola@masquefa.net.

La Flama del Canigó tornarà a ser a Masquefa per Sant Joan
El 22 de juny el Club Excursionista Anoia
tornarà a sortir en expedició fins al cim
del Canigó per assistir als actes de la
Renovació de la Flama de la Llengua.
L’endemà, 23, revetlla de Sant Joan, el CEA
arribarà a Masquefa amb la Flama del
Canigó. La flama es portarà al local del club
(al C/ Crehueta, 33) i es repartirà entre els

responsables de les fogueres que s’hagin
format a la vila. Les persones que vulguin
formar part de l’expedició o muntar una
foguera poden informar-se al CEA (al C/
Crehueta, 33) els divendres de 19 a 21h
o bé trucar al 93 772 67 20. Els altres dies
poden trucar al 93 772 76 66 o escriure un
e-mail a ceanoia@hotmail.com

Tres dies de festa ‘rociera’
La Cofradía del Cristo Crucificado y
Nuestra Señora de los Dolores ja està
treballant en una nova edició de la Festa
del Rocío, que se celebrarà els dies 6,7 i 8
de juliol. Per al divendres 6 hi ha prevista
una tarda de música a l’aire lliure al pati

de la Rojo. El dissabte 7 al matí es farà el
tradicional recorregut ‘rociero’, que sortirà
de la Cofradía i anirà fins al Recinte Rogelio
Rojo, on tindrà lloc un dinar popular i
després un festival de sevillanes i flamenc
a la Sala Polivalent. Ja al vespre hi haurà

actuacions al pati. La Festa del Rocío clourà
el diumenge 8 amb la missa ‘rociera’ a
l’Església de Sant Pere, que comptarà amb
l’actuació del Cor de la Plaza Macael. Totes
les activitats seran gratuïtes. Hi haurà servei
de bar i entrepans.

La Beguda ja té a punt la Festa del Roser
El diumenge 13 de maig La Beguda Alta
celebrarà la Festa del Roser, organitzada
per la Societat Recreativa Unió Begudenca
i el Patronat de l’Església de la Immaculada
Concepció, amb la col·laboració dels

El 10 de juny,
celebració del
Corpus
Masquefa celebrarà el diumenge 10 de
juny, a 2/4 de 7 de la tarda, la missa de
Corpus i la processó dels nens i nenes
que aquest any han fet la comunió. La
processó, acompanyada dels geganters,
els bastoners i La Coraleta, sortirà de
l’Església de Sant Pere i anirà fins a la
Capella del Roser, on es farà la benedicció
i la pregària final.

Ajuntaments de Masquefa, Sant Esteve i
Sant Llorenç d’Hortons. Començarà a les
10 del matí amb l’ofici de missa a l’església.
Durant la missa es farà la benedicció dels
tradicionals tortells i en acabar es lliuraran

a tots els assistents. A més, a 2/4 de 2
del migdia es farà un aperitiu a l’Envelat,
i una hora més tard, a 2/4 de 3, un dinar
popular. Tot seguit hi haurà ball amb el Trio
de Gala.
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Can Parellada celebra la Fira d’Artesania
Can Parellada va celebrar el 22 d’abril una de les cites
que ja són clàssiques en el calendari de la urbanització:
la Fira d’Ar tesania, que arribava a la tretzena edició.
Al llarg de tot el dia els visitants van anar fent acte de
presència a les diverses parades. Van poder comprar
deliciosos embotits ar tesans en una de les parades, així
com ar ticles de macramé, dibuix o pintura en les dues
parades que hi van instal·lar les dones que durant tot
l’any assisteixen al curs de manualitats que organitza

l’Associació de Propietaris de Can Parellada i al curs
de sevillanes. També les noies del Club Twirling Can
Parellada van instal·lar una parada a la fira per vendre
els seus ar ticles.
Un dels actes més esperats va ser la botifarrada popular
que es va fer al migdia al local social i que va reunir una
setantena de persones, tant sòcies de l’entitat com no
sòcies. Els assistents a la fira també van gaudir de les
exhibicions dels dos grups de sevillanes, l’infantil i l’adult.

Cloenda del Campionat Comarcal d’hoquei patins
El poliesportiu de Masquefa acollirà per primera vegada el dissabte
19 de maig les jornades de cloenda del Campionat Comarcal
d’hoquei patins, que al llarg de la temporada han disputat 26 equips
de diversos clubs de l’Anoia, el Penedès i el Garraf, entre aquests un
conjunt del Club Patí Masquefa. Durant tot el matí, a partir de les 9,
aquest equips, integrats per jugadors de 4, 5, 6 i 7 anys, disputaran
diversos partits de deu minuts.
Jornades Tècniques de l’Anoia
Masquefa ja va acollir a l’abril, també per primer cop, les Jornades
Tècniques de l’Anoia, que arribaven a la segona edició. Hi van
participar una cinquantena de jugadors d’hoquei patins de base,
així com entrenadors i coordinadors. L’objectiu d’aquestes trobades
és fomentar l’hoquei patins i fer que els practicants s’adonin que
és un dels esports més seguits a la comarca, i unificar criteris
d’ensenyament, ja que durant la trobada els diferents entrenadors
i coordinadors posen en comú les seves diferents maneres de
treballar. Altres objectius són potenciar el nivell de joc (en la
trobada es treballen els aspectes tècnics) i fomentar l’amistat entre
els jugadors al mateix temps que aprenen junts.

Les jornades celebrades a Masquefa formen part d’un projecte
global de tres trobades per temporada, una per trimestre. Les
primeres jornades es van celebrar als volts de Nadal a Piera i a
Capellades. Aquestes segones jornades van tenir lloc a Masquefa el
dia 2 d’abril (categoria pre-benjamí) i a Santa Margarida de Montbui
el dia 3 (categoria benjamí).
Després del gran èxit de participació d’aquestes trobades, tant
de nens com de tècnics i entrenadors, la iniciativa té la continuïtat
assegurada.

Maratonianes 24 Hores de Futbol Sala
Els dies 15 i 16 de juny se celebrarà a Masquefa una nova
edició de les 24 Hores de Futbol Sala, organitzades pel Futbol
Sala Espardenya amb el suport de l’Ajuntament. Els partits
començaran a les 7 de la tarda del divendres 15 i s’acabaran a
les 8 del vespre del dissabte 16. En la competició hi prendran

part setze equips de Masquefa i d’altres localitats veïnes, els quals
quedaran enquadrats en quatre grups de quatre. Els dos primers
classificats de cada grup disputaran els quarts de final, i després
hi haurà les semifinals i la final. Durant 24 hores ininterrompudes,
els espectadors gaudiran d’un gran espectacle futbolístic.




     
      
             
           
  
  


    
    


     
   
 
  


MASQUEFA

batega

19

II Marxa BTTsords
Sense Barreres

El 27 de maig Masquefa tornarà a ser
la seu d’una nova edició de la Marxa
BTTsords Sense Barreres, una competició
de bicicleta organitzada pel Club BTTsords
de Catalunya per afavorir la integració social
de les persones sordes. Aquesta cursa
forma part de la Xallenger Penedès-GarrafAnoia, que es disputa en diverses localitats
de les tres comarques. Oberta a tothom, la
cursa inclou diverses categories masculines
i femenines.
Les persones que vulguin sumar-se a aquesta
causa esportiva i social ja poden fer les
inscripcions a la pàgina web www.bttsords.
org. El preu és de 12 euros per als federats
i 18 per als no federats. Les inscripcions
també es podran formalitzar el mateix dia
de la cursa, a un preu de 15 euros per als
federats i de 21 euros per als no federats. La
segona Marxa BTTsords Sense Barreres té
el suport de l’Ajuntament.

ESPORTS
Els dies 1, 2 i 3 de
El 29 de juny, nova
juny, Festa de l’Esport edició de la Nit de
l’Esport

Masquefa se sumarà els dies 1, 2 i 3 de juny
a la Festa de l’Esport amb l’organització de
diverses activitats. El programa s’estrenarà
el divendres 1 i el dissabte 2 amb una cursa
puntuable del Campionat de Ral·li Slot
Català organitzada pel Club Slot Masquefa
al circuit del Recinte Rogelio Rojo.
El divendres 1 a les 21.30h es faran les
inscripcions i a les 22h el parc tancat, i el
dissabte 2 a les 16h les inscripcions i a les
16.30h el pas del cotxe zero. Tothom qui hi
vulgui participar ha de fer les preinscripcions,
a partir del 28 de maig, a la pàgina web
www.slotcatala.com. En funció del nombre
final de participants es podrien fer algunes
inscripcions el mateix dia. La cursa inclou,
en escala 1/24, les categories World Ral·lies
Cars, Clàssics, Grups A i N-GT. I en escala
1/32 les categories GT Open, Súper N
Ral·li, N i N-Damas i N-Infantil.
D’altra banda, el dissabte 2 tindrà lloc el
segon Trofeu Vila de Masquefa de Patinatge
Artístic, en el qual prendran part unes 150
patinadores de diversos clubs. Organitzat
pel Club Patinatge Artístic Masquefa, el
campionat constarà de diverses categories
i es disputarà al pavelló poliesportiu durant
tot el dia.
La Festa de l’Esport es tancarà el diumenge
3 de juny al matí amb la cinquena edició de la
Cursa Popular que organitza l’Ajuntament i
l’Associació de Propietaris de Can Parellada.
La cursa és oberta a tothom i no té un
caire competitiu.Trobareu més informació a
www.masquefa.cat.

El divendres 29 de juny tindrà lloc una
nova edició de la Nit de l’Esport, el
certamen que serveix per a tancar
la temporada esportiva i amb el qual
l’Ajuntament reconeix la dedicació
i l’esforç dels clubs i esportistes de
Masquefa per fomentar la pràctica de
l’esport i promocionar la vila.

El 20 de maig,
Campionat de
Catalunya de
Resistència Off-Road
El diumenge 20 de maig es disputarà la
primera cursa de resistència off-road al
circuit d’autocròs de La Pedrosa, una
prova puntuable per al Campionat de
Catalunya. La cursa estava prevista per
al 29 d’abril però forces de causa major
van obligar els organitzadors, Gas a
Fons, a canviar la data. Més informació a
www.gasafons.com
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DUATLÓ VILA DE MASQUEFA,
un èxit participatiu i d’organització
FOTOS: CLUB EXCURSIONISTA ANOIA

El quart Duatló Vila de Masquefa, organitzat pel Club Excursionista
Anoia el 25 de març, va tornar a complir amb les expectatives.
Amb 108 atletes inscrits, 25 de Masquefa, el CEA va igualar
l’anterior edició en nombre de participants. Una altra de les notes
destacades va ser la gran participació de voluntaris: 41 persones
que, amb la seva predisposició, i amb la col·laboració de la Policia
Local i de Protecció Civil, van garantir la seguretat dels corredors.
El Duatló, que va arrancar a l’hora exacta, les 10.45h, va tenir
com a principal atractiu un circuit no exempt de duresa que
combinava l’asfalt dels carrers amb la terra dels camins i pistes. En
el primer segment, que va transcórrer per la via urbana, els atletes
van cobrir 2.000 metres a carrera. El segon segment, de 18.000
metres i que traspassava els límits d’Hostalets, es va fer en bicicleta
tot terreny i amb una duresa notable. Els corredors van arribar a
boxes per deixar les bicicletes i fer la segona i darrera transició.
Aquest cop, molt més distanciats entre ells. L’avituallament situat
en aquest punt va resultar vital per afrontar el tercer segment
amb força i sota un sol d’estiu. Aquest darrer tram del circuit el
van cobrir novament a carrera: 4.000 duríssims metres.
El primer corredor en creuar la línia de meta va ser Oriol Duran
Duran, de Mediona, qui va registrar un temps total d’1h 10m 35s.
En categoria femenina la guanyadora va ser Eva Sánchez Valle, de
Piera, amb un temps d’1h 40m 15s. Entre els atletes masquefins
van destacar Joan Cardús Marcos, el primer a creuar la meta amb
un temps d’1h 14m 24s, que li va donar un merescut quart lloc
en la classificació general. La primera masquefina va ser Maribel

Cabanillas García, que va fer un temps d’1h 55m 56s, i va ser
quarta de la seva categoria i 93a de la general.
L’organització va lliurar als atletes participants la ‘Bossa del
corredor’, així com el premi a tots els afortunats en el sorteig
que es va fer durant la cursa. El regidor d’Esports de l’Ajuntament,
Carles Pérez, va lliurar els premis als guanyadors.
El Club Excursionista Anoia agraeix l’esforç dels membres de la
comissió organitzadora i fa públic el seu agraïment als voluntaris,
a l’establiment Players Esports Masquefa, a la Policia Local i
Protecció Civil, a l’Ajuntament, als espònsors, a les empreses, a les
botigues i als particulars que van fer possible aquesta gran festa
de l’esport.
Totes les persones que tinguin fotografies del duatló o vulguin
descarregar-se-les poden connectar-se a www.hotmail.com i
entrar-hi com a clubmuntanyencmasquefi@hotmail.com, amb la
paraula masquefi2000 de contrasenya. Posteriorment cal anar al
directori superior, posar-se sobre ‘SkyDrive’ i clicar a ‘Fotos’. En
aquest apartat podreu veure-hi els àlbums de fotografies que ja
s’hi ha penjat i descarregar-hi les vostres imatges.

108 atletes, 25 dels quals de Masquefa,
van prendre part en una prova duríssima
que va ser possible gràcies a la
col·laboració d’un nodrit grup de voluntaris



     

 
  
       
     
 
  

    
     


Joves i tabac, una parella perillosa
El tabac és la principal
causa
evitable
de
mor t a tot el món.
És l’únic producte
de consum legal que mata entre un
terç i la meitat dels consumidors,
o els escurça la vida. El 31 de maig
se celebra el Dia mundial sense
tabac, que enguany està dedicat
als més joves. Al món hi ha més de
1.000 milions de fumadors. Els nous
fumadors solen ser joves dels països
desenvolupats, la majoria dels quals
comença a tastar les cigarretes abans
dels 18 anys, tot i que un 10% ho
prova abans dels 10. Però no tot són
males notícies. A Catalunya disminueix
el consum entre joves, i més de 2.300
menors de 25 anys han deixat de
fumar el darrer any, segons dades de
l’Institut Català de la Salut. Malgrat
tot, la indústria tabaquera continua
intensificant els esforços per a captar
nous joves fumadors, amenaçant així la
seva salut.

del tabac dirigida als més joves. Els
països que han prohibit aquesta mena

Crida a l’acció
En resposta a aquesta amenaça la
campanya del Dia Mundial Sense Tabac
d’enguany, que se celebra el 31 de maig,
fa una crida per a prohibir totes les
formes de publicitat directa i indirecta

de publicitat han aconseguit minvar el
consum de tabac fins al 16%.
L’hora de deixar-ho!
Deixar de fumar no és gens fàcil, però
tampoc és impossible. Si ets fumador, i
vols deixar-ho, tens molts recursos per
vèncer aquest vici. El Depar tament de
Salut de la Generalitat ha editat una guia
pràctica per deixar de fumar i un llibret
titulat ‘Cinquanta maneres curioses,
enginyoses i eficaces de deixar de fumar’.
La web loestoydejando.org, impulsada
per l’Associació Espanyola Contra el
Càncer, també et vol ajudar.
Si t’estimes més rebre supor t professional
pots trucar a Sanitat Respon (902
111 444), o bé adreçar-te al metge de
capçalera perquè t’assessori, et tuteli o
et prescrigui un tractament farmacològic.
A més, també existeixen la xarxa de
centres d’atenció primària sense fum,
amb professionals formats per ajudar
els pacients a deixar de fumar ; la xarxa
catalana d’hospitals lliures de fum, que
promou programes per deixar de
fumar dirigits al personal i als pacients
hospitalitzats, i una sèrie de centres
de referència en el procés de deixar
el tabac, on et proporcionaran tota la
informació per començar una nova vida
sense nicotina.

Casal de Joves Dos Punt Zero

Viu un Juliol Actiu

Vols estar al dia de tot allò que passa al teu voltant, de les
activitats que organitzem al Casal de joves i les que organitzen
les entitats masquefines?. Notícies relacionades amb el
món dels joves, subvencions per a les entitats, ofer tes de
feina i formació. Formació per a pares i mares. Activitats,
tallers, cine fòrums i molt més. Tot això ho trobaràs a la
xarxa. Busca’ns al Facebook, al Twitter i a la nostra web.

L’Ajuntament tornarà a organitzar aquet estiu el ‘Juliol Actiu’,
un programa que ofereix als adolescents i joves la possibilitat
de gaudir d’un estiu diferent, ple d’activitats que garanteixen
la diversió i que a la vegada contribueixen a educar-los en
valors. ‘Juliol Actiu’ és una alternativa d’oci i de lleure per al
període de les vacances i per fomentar els valors positius
de l’activitat física i el treball en equip, a més d’afavorir la
creativitat, el respecte i la convivència des d’un vessant lúdic
i educatiu. Et mantindrem informat del ‘Juliol Actiu 2012’
en aquesta revista, al web rojopuntjove.com, al Facebook
(www.facebook.com/rojopuntjove)
i
al
Twitter
(@
RojoPuntJove). Si vols més informació també pots venir al
Casal de Joves (Recinte Rogelio Rojo).

Facebook: www.facebook.com/rojopuntjove
Twitter : @RojoPuntJove
Web: www.rojopuntjove.com

LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
EL PP, AL SERVEI DELS BANCS I EN
CONTRA DELS AJUNTAMENTS
El Partit Popular, abusant de la seva majoria
absoluta, ha rebutjat totes les esmenes que
el grup de Convergència i Unió al Senat ha
presentat a la injusta Llei d’Estabilitat Pressupostària del govern de
l’Estat. En vigor des de l’1 de maig, la llei obliga tots els ajuntaments
que aconsegueixin ingressos per damunt dels previstos a destinarlos íntegrament a reduir deute, i, per tant, ens lliga de mans i peus
a l’hora de treballar pels nostres municipis.
Perquè visualitzem el nefast efecte d’aquesta imposició, fem-ne
un símil amb l’economia domèstica. Imagineu-vos que, amb suor
i sacrificis, heu anat fent un raconet de diners per si mai us passa
res, al mateix temps que heu anat pagant religiosament cada mes
la quota de la hipoteca. Doncs ara ve el Partit Popular i us diu que
aquell raconet l’heu de destinar per força a amortitzar hipoteca, a
avançar quotes, i a acontentar el banc. I si mai us passa res, doncs
ja us espavilareu!.
L’Ajuntament de Masquefa, amb una gestió responsable, ha
aconseguit fer un raconet, a la vegada que va eixugant puntualment
el seu deute. Ara el PP vol obligar-nos a destinar tots els ingressos
que aconseguim de més a reduir més deute del que toca, enlloc
de poder-lo dedicar a accions per a millorar Masquefa i el benestar
MOLTES PREGUNTES,
POQUES RESPOSTES
En el temps que portem a l’oposició,
ens hem adonat que el govern no
té la intenció de fer les coses pensant en el bé del poble.
Últimament els mitjans de comunicació van destapant casos
d’escàndols a nivell de país, però el que succeeix al nostre poble
passa de llarg... amb un govern que confon la transparència
amb la publicitat.
Transparència és informar, tant de les coses bones com de les
dolentes! Estem cansats de rebre excuses per no fer públics els
resultats de l’auditoria de l’estat de comptes, que aviat farà un
any que es va reclamar. Ens han promès que ho tindran abans
del proper ple... confiem que així sigui! D’aquesta forma també
podrem saber el destí del crèdit de gairebé 300.000€ que s’ha
demanat. Però ja són tantes promeses incomplertes, que no
ens ho acabem de creure.
L’equip de govern ha anunciat que posa a subhasta 6 parcel·les
de Can Valls, sense informar en cap moment a què i a on
aniran destinats els diners que s’obtinguin d’aquestes ventes
(si és que no s’acaben malvenent). No és admissible que ens
desprenguem de patrimoni, que és de tots, per tapar forats.
En el número anterior de “Batega”, nuestro
alcalde se mostraba muy contento por
haber endeudado al pueblo de Masquefa,
Catalunya
por 10 años, para pagar facturas atrasadas
por un importe de 2.400.000 euros.
En el último pleno del Ayuntamiento, nos entregaron la lista
detallada de nuestros acreedores; se deben facturas de hace
unos años. El partido que nos gobierna es el mismo de hace
4 años; por lo que no se da el caso de “herencia envenenada”.
Con esas listas en la mano, nos vienen a la mente unos cuantos
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dels masquefins. Potser ja n’hi ha prou!
Des de CiU defensem l’estabilitat pressupostària i per això hem
donat suport al conjunt de la llei, però estem absolutament
en contra de les afectacions que alguns articles suposen per a
l’autonomia dels ajuntaments. Sembla, però, que no ens vol ajudar
ningú més. Cap altre grup va presentar esmenes en aquest sentit,
tampoc els socialistes ... que ens ha deixat aquesta herència!. Des
de CiU continuarem donant suport al món local i defensant la
bona gestió als ajuntaments. Per això hem presentat dues mocions
interpretatives a la llei de Pressupostos de l’Estat perquè aquests
articles s’apliquin només a les corporacions que han incomplert
els límits d’endeutament i no castiguin les que, com en el cas de
Masquefa, han fet els deures.
Paral·lelament, des de l’equip de govern de CiU a Masquefa
continuarem fent tots els esforços i més perquè, tot i els
impediments, puguem complir amb la nostra única missió, que
no és altra que oferir als vilatans els serveis que es mereixen.
Malgrat tot, a Masquefa estem fent, per exemple, el nou Centre
d’Atenció Primària, l’import del qual hem hagut d’avançar des de
l’Ajuntament perquè l’administració competent, la Generalitat,
pateix una brutal asfíxia econòmica per culpa dels incompliments
financers de Madrid i d’uns Pressupostos de l’Estat que amenacen
d’ofegar el creixement de Catalunya.
Convergència i Unió
Respecte a la urbanització de Can Valls, els veïns ja han pagat el
90% del cost pressupostat. L’obra executada no es correspon
amb el percentatge pagat i tot segueix molt parat. Què està
passant? Què s’ha fet amb aquests diners?
Des que en el darrer ple vàrem sol·licitar el protocol d’actuació
enfront dels robatoris, aquests s’han continuat produint. Mentre
l’equip de govern no ho solucioni i continuï amb l’argument que
en pobles veïns succeeix el mateix, només ens queda l’opció
d’estar atents i col·laborar entre nosaltres.
En el passat ple, un vilatà va voler fer un comentari a un punt
de l’ordre del dia i l’alcalde va negar-li el dret de paraula,
emplaçant-lo a parlar-ho en privat. Això vulnera el Reglament
de Participació Ciutadana, que segons l’article 7.1 permet als
vilatans intervenir als plens, sempre i quan el tema a tractar tingui
relació amb l’ordre del dia. Exigim a l’alcalde que compleixi
amb el reglament i que en acabar els plens pregunti si algú vol
intervenir.
Acabem el nostre escrit animant a tots els vilatans a col·laborar,
gaudir i participar a la Ciutat Gegantera. Esperem que sigui tot
un èxit!
Progrés Municipal (PSC - APM)
interrogantes:
¿Cómo es posible deber facturas de 50 ó 60 euros de más de
1 año de antigüedad?
¿Nadie reclama facturas de 400.000 € ó más?
¿Cómo se llega a esta situación, mientras seguimos con
nuestro “tren de vida” y seguimos gastando como si las alforjas
estuvieran llenas?
La tan cacareada auditoría sigue sin llegar y un buen día, nos
enteramos de que hay comercios e industriales de Masquefa,
que han trabajado para el Ayuntamiento y que se les deben
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60€ desde hace más de un año y no se les paga porque la
Generalitat nos debe 1.000.000€.
Este proceder no es serio, demuestra una gran irresponsabilidad
para con el pueblo que los ha elegido y que les entrega su
dinero en forma de impuestos, para que se los administre y les
de, con eficiencia, los servicios a que tiene derecho por vivir en
una ciudad del siglo XXI.
Ya va siendo hora de actuar seriamente o por lo menos, como
lo hacía “mamá”: si voy a comprar algo de 60€, tengo que tener
el dinero para pagarlo y si no, pasaré sin ello. Es así de fácil y
si me deben dinero haré que me lo paguen o que se hagan
responsables de mis necesidades.
Debemos rendir cuentas de nuestros ingresos y gastos porque

los ciudadanos de Masquefa son los que ponen el dinero y no
deben esperar que cambie el Consistorio, para saber lo que
debe el Ayuntamiento.

Des del punt de vista educatiu, és
contradictori associar el terme “retallades”
a qualsevol cosa que tingui a veure amb
Educació o Sanitat. És contradictori i
també incongruent perquè aquests dos
àmbits són, al cap i a la fi, les dues coses més importants en la
vida d’una persona. “Salut i coneixement és allò que assegura,
fa créixer i evolucionar una societat” deia en Josep Pla.
Nosaltres creiem que Masquefa (i a l’avantguarda el seu
Ajuntament) té sempre l’obligació de defensar la seva Cultura,
la de Masquefa i Catalunya, les seves arrels, les de Catalunya, i
per damunt de tot la seva llengua: el català. Tant és així que el
nostre grup, mal i a qui pesi, no deixarà de presentar a votació
en els plens del municipi totes i cadascuna de les mocions que
siguin necessàries per tal de fer acomplir –si no efectivament,
sí moralment- aquestes “obligacions”. No volem ni podem anar
enrere en aquests temes; hi ha tres generacions de catalans
que van lluitar i que continuen fent-ho per a preservar i
traspassar la riquesa social i la cultura d’un poble mil·lenari als
seus ciutadans.
El sistema educatiu dels darrers trenta anys, que ja era prou just
de per si com per admetre cap retallada més, ha fet possible
que els nostres joves estudiïn i es relacionin com a mínim en

tres idiomes. Això hi ha qui ho cataloga d’irrespectuós (mireu
el número anterior del ‘Batega’ en la secció d’opinió dels grups
municipals). Més i tot: hi ha qui ha tatxat la gent que ho defensa
de no estar integrada socialment. Qui va emetre aquest judici i
qui li dóna suport, creiem que no ha fet cap reflexió al respecte
i que no coneix Masquefa, ni Catalunya, i encara menys la seva
gent.
El passat més d’abril es va renovar l’executiva del grup
municipal d’Esquerra a Masquefa, sent escollit com a president
el company Juli Molano i Royo. Des del nostre grup li desitgem
una bona presidència basada en la línia de defensa, recolzament
i de potenciar totes aquestes coses que algú qualificarà de
petites però que són en origen les soles que fan gran el nostre
país.

Partit Popular

Esquerra-AM

La revista ‘Masquefa Batega’ no es fa responsable ni necessàriament comparteix les opinions expressades en aquesta secció pels diferents grups municipals de l’Ajuntament
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NOM: Associació de Vilatans de La Beguda
ANY DE CREACIÓ: 10 de setembre de 2008
INTEGRANTS: la junta la composen 5 membres
SOCIS: 115
CATEGORIA: societat
ACTIVITAT: defensa dels interessos dels vilatans de La
Beguda i representació davant de les administracions
tel.: 609 35 21 76 (Albert Batlle)
web: www.labegudaalta.com
e-mail: associaciodevilatans@labegudaalta.com

Associació de Vilatans de La Beguda:
lluitant per un petit gran somni

L’Associació de Vilatans de La Beguda va iniciar oficialment el seu camí el 10 de setembre de 2008, en
una reunió a la qual es van convidar tots els begudencs. Des d’aleshores l’entitat persegueix “un petit gran
somni”: aconseguir l’agregació de La Beguda Alta a un sol municipi, objectiu que saben “que no és fàcil
però tampoc impossible”, explica el president, Albert Batlle. La Beguda Alta pertany administrativament a
tres municipis (Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons) i a tres comarques (l’Anoia, el
Baix Llobregat i l’Alt Penedès). En opinió de Batlle, es tracta “d’una situació complexa i surrealista, que ens
consta que fins i tot s’estudia en alguna universitat”. Aquesta situació fa que “els Ajuntaments no sempre
es posin d’acord i es passin la pilota l’un a l’altre, i ha acabat provocant mancances en serveis que són
bàsics”
La posada en marxa de la Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta ha suposat “un pas endavant”.
Per exemple per aconseguir subvencions i fer importants millores al poble. Però en opinió de l’Associació
de Vilatans de La Beguda, “la solució definitiva és desvincular-se de dos municipis i agregar-se a un sol
Ajuntament”. L’entitat treballa amb aquest objectiu: reunint-se amb els representants dels Ajuntaments,
amb la Generalitat, amb partits polítics i amb experts. Actualment espera un dictamen de la Generalitat
–que és qui tindria la darrera paraula en el procés d’agregació/segregació- sobre quin seria el municipi més
adequat al qual agregar-se. Després la voluntat és organitzar un referèndum entre els begudencs.
Mentre arriba l’agregació a un sol municipi, l’associació treballa per millorar el dia a dia del poble. Els
representants de l’entitat, que compta amb 115 socis, recullen les propostes, queixes i suggeriments dels
begudencs i begudenques per canalitzar-les als tres Ajuntaments i a la Mancomunitat. Actualment, explica
Batlle, l’entitat està lluitant per recuperar la figura de l’agent cívic i per aconseguir millores en l’aparcament.
Les peticions de l’associació ja van tenir un paper de pes en la instal·lació del pas elevat de vianants davant
de l’escola, la col·locació de contenidors de recollida selectiva o la instal·lació d’un semàfor a la plaça del
poble.
La junta -integrada a més d’Albert Batlle per Carme Subirana (secretària), Jaume Casanovas (tresorer) i
els vocals José Luís Castaño i José Antonio Baño- crida els begudencs a associar-se a l’entitat. “Com més
serem més força tindrem” diu el president. També recull les propostes de millora dels veïns en la seva
pàgina web (www.labegudaalta.com).

“L’entitat, creada el 2008, té com a objectiu prioritari
aconseguir que La Beguda Alta, que depèn de tres municipis,
acabi agregada a un sol Ajuntament”

