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L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona 
organitzen un cop al mes la visita a 
Masquefa de l’Oficina Mòbil d’Informació 
al Consumidor, que s’instal·la davant del 
CTC (a l’avinguda Catalunya) de les 10.30h 
a les 13h. (Podreu consultar les properes 
visites a la pàgina  www.masquefa.cat).

En aquesta oficina, els tècnics especialitzats 
de la Diputació atenen gratuïtament i 
de manera personalitzada les consultes 
i dubtes que els vilatans els formulen 
sobre tot tipus de qüestions relacionades 
amb el consum, el comerç, els drets 
dels consumidors, la compra i el lloguer 
d’habitatge, els serveis bancaris, els vehicles, 
l’etiquetatge i les garanties dels productes, 
els serveis post-venta, les assegurances o 
els viatges, entre altres. 
A més d’aquest servei, Masquefa també 
disposa permanentment d’una Oficina 
Municipal d’Atenció al Consumidor per 
atendre totes aquestes consultes. L’oficina 
està situada a l’Ajuntament (C/ Major, 93) 
i el seu horari d’atenció és de dilluns a 
divendres, de 9h a 14h.
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SABÍEU QUE...

telèfons d’interès

AJUNTAMENT 93 772 50 30
Àrea Serveis Personals         93 772 50 30
Atenció al consumidor 93 772 50 30
Biblioteca 93 772 78 73
Buidatge fosses sèptiques 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

UNA OFICINA MÒBIL ATÉN 
MENSUALMENT ELS CONSUMIDORS

Les temperatures extremes 

i l’excés de calor produeixen 

una pèrdua de líquids i de sals minerals 

necessaris per a l’organisme. Si l’exposició 

a temperatures elevades es perllonga, es 

pot patir un cop de calor, que pot acabar 

sent greu.

Com evitar el cop de calor?

-Evitar l’esforç físic durant les hores més 

caloroses del dia.
-Beure aigua o líquids sovint i en petites 

quantitats.
-Vestir-se amb roba lleugera, de cotó i 

colors clars.
-Protegir el cap amb un barret o una gorra.

-Evitar menjars copiosos i calents.

Com estar fresquets a casa?

-L’aire condicionat ha de ser l’últim 

recurs. Hi ha maneres més ecològiques 

de refrigerar la casa a l’estiu, com ara 

abaixar les persianes i els tendals, utilitzar 

ventiladors o obrir les finestres per 

refrescar durant la nit. 

-Els aparells d’aire condicionat han d’usar-

se amb precaució; no només pel seu 

elevat consum, sinó perquè emeten 

gasos residuals que afecten la capa d’ozó 

i el canvi climàtic. Si tens aire condicionat, 

programa’l a una temperatura de 25 ºC. És 

suficient per estar bé a casa. Per cada grau 

que s’abaixa es consumeix entre un 5% i 

un 7% més d’energia.

 

Com cuidar el jardí?

-Planta arbustos o plantes autòctones 

i resistents. Són igualment boniques i 

consumeixen menys aigua.  

-Si reguem a primera hora del matí o al 

capvespre, aprofitem més l’aigua, ja que no 

s’evapora tan ràpidament.

Moure’s en cotxe

-Viatja sempre que sigui possible amb les 

finestres tancades: millora l’aerodinàmica 

del cotxe i es redueix el consum de benzina 

i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

-Programant la sortida a primera hora 

del matí o a última hora de la tarda, el 

viatge serà més agradable i estalviaràs 

benzina sempre que no facis servir l’aire 

condicionat.

*Recordeu que el telèfon de Sanitat 

Respon (902 111 444) està operatiu les 

24 hores del dia els 365 dies de l’any. Per 

a emergències (bombers, ambulàncies i 

policia) cal trucar al 112.

Com lluitar contra la calor i ser sostenible
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Per buscar feina el primer que hem de 
fer és redactar el nostre currículum 
vitae. El CV és un document que 
reflecteix la nostra adequació i vàlua 
com a treballadors. Ha d’estar redactat 
de manera que la persona que el llegeix 
es faci, en el mínim temps possible, una 
idea del que nosaltres estem oferint a 
l’empresa, i ens vulgui conèixer, o sigui, 
ens truqui per a una entrevista.
En els actuals moments de dificultats 
econòmiques, en què les empreses per 
cada lloc de treball que volen cobrir 
disposen de centenars de currículums, 
hem de fer alguna cosa que sigui capaç 
de captar l’atenció de la persona que 
els llegeix. Molts cops aquesta persona 
disposa de molt poc temps, en ocasions 
només alguns segons, per dedicar-lo al nostre CV.
Què cal fer, doncs, per redactar un bon CV? El currículum vitae 
ha de ser breu, d’un màxim de dues pàgines. Ha de ser clar i 
concís, no cal posar-hi detalls poc rellevants, i la informació ha 
d’estar ordenada. Ha de tenir un caire professional, hem de 
ser curosos amb la imatge, tant del propi currículum com de 
la fotografia que adjuntem.  També es recomana acompanyar 
el CV d’un escrit que el presenti: si el trametem per correu 
postal hi afegirem una carta de presentació; si el trametem 
per correu electrònic escriurem un missatge curt. Aquest 
missatge o aquesta carta de presentació han de respondre 
bàsicament a dues preguntes: què estem oferint a l’empresa, i 

què guanyarà aquesta si ens contracta a 
nosaltres. L’escrit de presentació també 
ens permet destacar els nostres punts 
més forts.
El més important si contestem a 
una oferta de feina o presentem el 
currículum per a un lloc de treball 
concret, és adaptar el currículum. Hem 
de destacar aquelles tasques que hem 
fet i que requereix el lloc de treball o 
bé aquella formació que tenim i que 
valorarà l’empresa positivament.
En aquests moments hi ha tendència 
a usar les noves tecnologies per a 
complementar el nostre CV tradicional. 
Es comença a parlar del CV 2.0 i del 
videocurrículum. El CV 2.0 no deixa 
de ser un currículum online que es pot 

ampliar amb documentació i que serveix per a posicionar-se 
a internet i poder millorar la nostra activitat en xarxes socials. 
El videocurrículum és un video de curta durada, d’un a dos 
minuts, on ens presentem i que permet que les empreses ens 
coneguin una mica més; estaria a mig camí entre el currículum 
i l’entrevista de feina.
Actualment el Servei d’Ocupació de Masquefa està fent un 
seguiment dels currículums de les persones usuàries per tal 
de poder assessorar-les per millorar-lo. També organitza nous 
tallers que ensenyen a millorar el contingut i la imatge del 
CV.  A més, l’Ajuntament oferirà properament monogràfics 
específics sobre currículum 2.0 i videocurrículum.

ACTUALITAT

El currículum
la importància de la primera impressió

80%.
És el nombre de currículums vitae  que acaben descartats 
perquè estan mal redactats, segons dades d’Educaweb.

6 segons.
És el temps que dediquen a examinar un currículum els 
seleccionadors de personal, segons alguns experts.
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EL REPORTATGE
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Conscient de les dificultats que moltes persones tenen per 
accedir a la formació a causa de la seva disponibilitat horària 
o per dificultats de mobilitat, aquest any el Centre Tecnològic 
Comunitari de Masquefa ha organitzat per primera vegada 
cursos totalment online. Els alumnes poden seguir-los 
còmodament des de casa o des de qualsevol altre lloc (només 
cal un ordinador i connexió a Internet) i a qualsevol hora del 
dia. 
Amb aquesta aposta l’Ajuntament “vol facilitar l’accés a la 
formació a tothom, i a la vegada ajudar a conciliar els estudis 
amb la vida laboral i familiar”, explica la responsable del CTC, 
Carol Villanova. Els cursos online també estan pensats per a 

les persones que es troben fora del municipi, que no tenen 
manera de desplaçar-se fins al CTC o que senzillament volen 
estalviar-se el temps dels trasllats.
La flexibilitat –els alumnes poden marcar-se el seu propi ritme 
d’estudi-, la inexistència d’un horari inamovible, la facilitat 
d’accés i la comoditat que proporciona la formació online han 
estat molt ben rebudes pels usuaris, “que han omplert al 100% 
tots els cursos que s’han programat”. Fins al moment al CTC 
s’han impartit tres cursos online -dos sobre tràmits telemàtics 
amb l’Administració i certificats digitals, i un sobre el programa 
Access- que han estat seguits per 60 alumnes.

Campus virtual
Aquests cursos online incorporen un campus vir tual que 
trasllada una aula i tot el que això comporta al menjador de casa 
o a qualsevol altre punt des d’on s’estigui estudiant. Mitjançant 
aquesta plataforma vir tual els alumnes poden interactuar amb 
els professors des del seu ordinador, descarregar-se tot el 
material didàctic, penjar els exercicis i treballs que realitzen, 
formular consultes als docents o fins i tot compartir dubtes 
amb la resta d’alumnes en un fòrum.
Després de la bona resposta que han obtingut, l’Ajuntament 
potenciarà a partir del setembre l’ofer ta de formació online, 
introduint nous cursos i de més àmbits.
Aquesta aposta ja va començar l’any passat amb uns primers 
cursos semipresencials, en què els alumnes assistien a 
les classes només un cop a la setmana i podien fer la gran 
majoria dels continguts des de casa. Es van programar cursos 
semipresencials d’ofimàtica i de preparació de la prova del 
certificat digital acTIC. Aquest juliol també s’està fent un curs 
semipresencial d’ofimàtica per a comerciants.

FORMACIÓ ONLINE,
Estudia on vulguis i quan puguis
Vols estudiar però el curs el fan a l’hora que estàs a la feina o quan ets a casa amb la família? 
Vius fora del municipi o no tens manera d’anar al CTC? La formació online és la teva solució, 
ja que et permet ‘traslladar’ l’aula al menjador de casa, a la biblioteca, al parc o a qualsevol 
lloc on tinguis connexió a Internet. I estudiar a l’hora que et vagi bé

Amb els cursos online l’Ajuntament vol 
facilitar l’accés a la formació a tothom, i 
ajudar a conciliar els estudis amb la vida 
laboral i familiar
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La Yolanda Anguita, 
professora de Tecnologies 
de la Informació i la 
Comunicació del CTC, és 
la docent que impar teix la 
formació online. Destaca els 
bons resultats que s’estan 
aconseguint amb aquest 
mètode a distància: “bona 
par t dels cursos són per a 
preparar la prova d’obtenció 
del cer tificat digital acTIC, i 
la gran majoria dels alumnes 
aproven”, explica.
Acostumada als cursos 
presencials, la Yolanda també 
s’ha hagut d’adaptar. Afirma 
que “és una altra manera de fer formació; funciona més 
per correu electrònic i has d’explicar les coses pas a 
pas”. En aquest sentit, el campus vir tual que incorporen 
els cursos “facilita molt la feina”. La plataforma permet 
descarregar-se material didàctic, penjar els exercicis que 
fan els alumnes, fer consultes als professors mitjançant un 
fòrum, i compar tir dubtes amb la resta d’alumnes amb un 
xat. Per això, “a més dels continguts del curs, els alumnes 
també aprenen a treballar en grup i a desenvolupar noves 
habilitats comunicatives”.
El perfil més usual d’alumnes de cursos online i 
semipresencials és el de “persones d’entre 30 i 45 anys, 
amb coneixements mitjans d’informàtica, i majoritàriament 
dones, encara que també hi ha homes”. La Yolanda destaca 
que la posada en marxa d’aquests cursos “ha permès arribar 
a més gent” que abans no els podien fer per disponibilitat.

La Yolanda Guàrdia fa un 
curs semipresencial de 
preparació de la prova per 
al cer tificat digital acTIC de 
nivell mitjà. Va decidir-se per 
aquesta formació perquè vol 
“ampliar els coneixements 
d’informàtica, sobretot dels 
programes lliures, amb els 
quals no havia treballat”. 
Va apostar per fer un curs 
semipresencial, ja que 
disposa de temps suficient 
per poder assistir a les 
classes presencials. Això sí, 
no hauria pogut seguir un 
curs totalment presencial, i 

aquesta modalitat li permet “organitzar-me la vida familiar i 
les tasques domèstiques”.
La Yolanda ha sabut marcar-se els seus propis horaris. Estudia 
un parell d’hores al matí i un parell d’hores a la tarda, tot 
i que “a vegades he acabat estudiant a la nit”. Reconeix 
els avantatges que comporta el fet d’estudiar a casa, però 
diu que no sempre ha pogut treure el màxim rendiment 
al temps d’estudi. “Hi dedico més hores de les que em 
pensava, perquè a casa a vegades és més fàcil despistar-se”.
Tot i ser el primer cop que cursa formació semipresencial, a 
la Yolanda no li ha estat difícil adaptar-s’hi. “El funcionament 
del campus vir tual és força fàcil”, afirma. Per a ella “és molt 
enriquidor poder compartir els ensenyaments amb la 
resta d’alumnes i amb la professora”. Valora “positivament” 
l’experiència, i està segura que farà altres cursos 
semipresencials.

YOLANDA ANGUITA
Professora TIC 

“La formació online permet 
arribar a més persones” 

YOLANDA GUÀRDIA
Alumna

“"Si hagués estat un curs 
presencial, no l'hauria fet”

Descarrega't les 
entrevistes al teu 

telèfon mòbil
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NOTÍCIES

La davallada que la natalitat ha experimentat a Masquefa s’ha 
traduït en un important descens del nombre d’alumnes que 
el curs vinent començaran a les escoles i hi faran el primer 
curs, P3 (infants de 3 anys). Les tres escoles de Masquefa han 
registrat per al curs 2012-2013 un total de 92 preinscripcions 
de P3, una xifra molt inferior a les 125 a les quals s’havia arribat 
en cursos anteriors. El descens de les preinscripcions ha estat 
especialment significatiu a la tercera escola del municipi, el 
Masquefa II, on per al curs vinent només s’han apuntat 11 
alumnes de P3. Aquest centre es va crear el 2009 precisament 
per donar resposta a l’augment de població escolar que 
aleshores vivia Masquefa en un context molt diferent a l’actual, 
marcat pel boom de natalitat d’anys anteriors. 
A les escoles El Turó i Font del Roure les preinscripcions també 
han anat a la baixa. A la primera se n’han registrat 41 sobre un 
total de 50 places, i a la segona 40 també sobre 50 places, fet 
que deixa  vacants 19 de les 100 places actuals d’aquests dos 
centres. El nombre de places de P3 del Turó i la Font del Roure 
encara creixeran a 108 (54 cadascun) amb les noves ràtios que 
ha aprovat el govern de l’Estat per al curs vinent, i fins i tot 
podrien augmentar a 120 en cas de necessitat. 
Davant d’aquesta situació, el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat ha decidit suprimir provisionalment el grup de 
P3 al Masquefa II el curs vinent. Els 11 alumnes que havien 
sol·licitat plaça al Masquefa II han pogut triar entre anar a El 
Turó o la Font del Roure. 
L’excedent de places i la disminució de preinscripcions de P3, 
precisament les dels alumnes que s’incorporen a les escoles, 
també han propiciat que la Generalitat hagi deixat de considerar 
prioritària la construcció del nou edifici del Masquefa II. S’ajorna 
fins que la demanda de P3 completi l’ofer ta a El Turó i la Font 
del Roure i sigui necessari obrir un nou grup al Masquefa II.

L’Ajuntament incrementa la seva 
aportació a les llars d’infants perquè 
la retallada de la Generalitat afecti 
el menys possible les famílies
La Generalitat té previst tornar a reduir la seva apor tació al 
finançament de les llars d’infants municipals i el curs vinent 
destinarà només 875 euros per cada infant de 0 a 3 anys 
escolaritzat. Això significa un 51,4% menys del que apor tava 
fins fa només tres cursos: 1.800 euros per plaça d’escola 
bressol. El curs 2010-2011 l’ajuda ja es va reduir a 1.600 
euros i aquest 2011-2012 s’ha rebaixat fins al 1.300.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament es veurà obligat a 
fer un autèntic esforç econòmic i a ampliar la seva apor tació 
a les llars d’infants perquè la retallada de la Generalitat 
afecti el menys possible les butxaques de les famílies. 
D’aquest 925 euros de reducció, l’Ajuntament n’apor tarà 
532,70 per infant. Aquest increment de 532,70 euros 
se suma a l’apor tació que el Consistori ja ha de fer per 
finançar les despeses de funcionament i personal dels dos 
centres educatius del municipi, l’Escola Bressol  Municipal La 
Baldufa i la Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i Sanghés. 
Cada plaça té un cost total de 5.462,72 euros, dels quals 
l’Ajuntament n’assumirà 2.713,73 (el 49,67%).
L’equip de govern municipal ha expressat a la Generalitat el 
seu rotund desacord amb la reducció de la seva apor tació. 
No obstant això, farà aquest esforç suplementari, com ja ha 
anat fent els dos darrers cursos, per continuar mantenint 
un servei, l’atenció a la petita infància, que considera 
prioritari per tres motius.  D’una banda, pel convenciment 
que l’educació ha de ser un dret universal. D’altra banda, 
pels beneficis que les escoles bressol proporcionen als 
infants, els quals adquireixen uns hàbits educatius, gaudeixen 
d’un entorn que afavoreix el seu creixement, es relacionen 
amb altres infants i guanyen un referent adult mes enllà 
de la família. I, finalment, perquè les llars d’infants ajuden a 
conciliar la vida laboral i familiar, i encara més en un municipi 
com Masquefa on fins fa uns anys la natalitat havia crescut 
exponencialment.

Noves quotes per a les famílies
La rebaixa en la subvenció de la Generalitat també obligarà 
l’Ajuntament a augmentar les quotes d’escolarització de 
les famílies el curs vinent. Per poder continuar garantint 
el servei passaran de pagar una quota mensual de 120,70 
euros a una de 156,36 (11 mensualitats). També abonaran 
una quota única de material de 120 euros per infant, que es 
podrà satisfer en tres venciments durant el curs: al setembre, 
al gener i a l’abril.

La Generalitat congela la 
construcció de la nova escola 
Masquefa II per la davallada de 
la natalitat

El curs vinent només 11 alumnes s’havien 
preinscrit a P3 al centre Masquefa II -el curs que 

enceta el cicle escolar-, els quals aniran a El Turó o 
la Font del Roure, que també tenen places vacants

En només tres cursos el Govern ha rebaixat 
la seva subvenció de 1.800 a 875 euros 
per infant; l’Ajuntament assumirà 532,70 
d’aquests 925 euros
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UN COP DE MÀ EN EL DIA A DIA DE LA GENT GRAN
El Centre de Dia és un recurs ideal 
per a les persones dependents que 
necessiten un suport per millorar la 
seva autonomia personal i social, i que 
al mateix temps volen continuar vivint 
a casa seva, en el seu entorn familiar 
habitual.
Al centre reben, durant unes hores al 
dia, l’atenció individualitzada d’un ampli 
equip de professionals de diverses 
disciplines, format per diplomats 
d’infermeria, fisioterapeutes, psicòlegs, 
auxiliars de geriatria i treballadors 

familiars, integradors socials, terapeutes 
ocupacionals i treballadors socials.
Amb el suport d’aquests professionals 
els usuaris realitzen activitats com ara 
musicoteràpia, tallers d’escriptura, de 
memòria (estimulació cognitiva), de 
cuina i de psicomotricitat, i sortides 
lúdiques, les quals els permeten guanyar 
autonomia a l’hora de desenvolupar 
les tasques bàsiques del dia a dia.
El Centre de Dia ofereix serveis com 
ara l’administració de la medicació, 
suport en les activitats de la vida diària, 

valoracions psicològiques, supervisió 
dietètica, higiene, tractaments de 
fisioteràpia, tallers ocupacionals i cures 
d’infermeria. També altres serveis 
complementaris: bugaderia, dutxes, 
menjador, menjars a domicili, podologia 
o perruqueria, entre altres.
Per a més informació i per a concertar 
visites podeu contactar amb els 
responsables del Centre de Dia de 
Masquefa (Passatge Montserrat, 1 –  
93 772 79 90).

PLACES SUBVENCIONADES AL CENTRE DE DIA

Gràcies al conveni que l’Ajuntament ha 
subscrit amb l’Institut Català d’Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) el Centre de Dia 
Municipal de Masquefa ofereix 10 places 
concertades, és a dir, subvencionades, per 
la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta 
mesura l’Ajuntament vol garantir que 
tothom qui ho necessita, especialment 
les persones amb menys recursos 
econòmics, pugui disposar d’aquest servei 
sociosanitari que és de gran ajut per a la 
gent gran i les persones amb dependència.
Aquestes 10 places concertades (el 
centre n’ofereix 15 en total) es reserven 

per a les persones que ja han elaborat el 
Programa Individual d’Atenció (PIA) de 
la Llei de la Dependència que atorga la 
Generalitat. Les persones beneficiàries del 
PIA que vulguin ser usuaris del Centre de 
Dia poden adreçar-se al Departament de 
Benestar Social de l’Ajuntament perquè li 
facin les modificacions corresponents al 
PIA per tal que l’ajut que rep de la Llei 
de la Dependència el pugui destinar a 
pagar parcialment o totalment una plaça 
concertada del Centre de Dia.
L'import que s'ha de pagar per la plaça 
al Centre de Dia no és una quantitat fixa, 

sinó que depèn de la capacitat econòmica 
de la persona beneficiària i del seu grau 
de dependència.
D’altra banda, les persones grans 
dependents que no disposin de cap 
ajut de la Llei de la Dependència poden 
adreçar-se a l'Ajuntament, on se'ls 
informarà dels requisits que cal complir 
per optar a aquestes ajudes i fer els 
tràmits corresponents. Poden contactar 
amb la treballadora social, Irene Gil, 
demanant cita prèvia al Centre Tecnològic 
Comunitari de Masquefa (avinguda 
Catalunya, 60) o trucant al 93 772 78 28.

La Generalitat ha concertat 10 de les 15 places del centre, les quals es reserven per a 
persones que reben els ajuts de la Llei de la Dependència; amb aquests diners poden 
finançar parcialment o totalment la plaça, després de fer les modificacions oportunes
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Taps solidaris
La recollida solidària de taps de plàstic que fa uns mesos 
van engegar els pares de l’Ona, una nena de 13 anys 
d’Igualada que pateix una discapacitat motora severa, 
ha donat els seus fruïts. En cinc mesos la família Munné-
Rafeca ha recollit 14 tones de taps de plàstic, que ara 
vendran a una empresa d’Esparreguera que els fon i els 
reutilitza. Amb els diners que n’obtindran podran comprar 
la cadira ortopèdica que necessita la seva filla.  Així, doncs, 
l’Ona veurà com millora la seva qualitat de vida gràcies 
a aquest petit gest solidari que han fet molts catalans. A 
la campanya s’hi han adherit 50 municipis. Els masquefins 
també hi han posat el seu granet de sorra i han portat els 
seus taps de plàstic als dos punts de recollida habilitats a 
l’Ajuntament i al CTC. A tots ells, moltes gràcies! 

La cara més 
humana d’Aldi
L’Ajuntament i l’Associació del Grup de 
Voluntaris agraeixen a Aldi Supermercats 
la gran quantitat d’aliments de primera 
necessitat que aporta per a ser distribuïts 
entre les famílies més necessitades. El Grup 
de Voluntaris lliura setmanalment a les 
persones amb més necessitats –les quals 
els són derivades des del Departament de 
Benestar Social de l’Ajuntament- els aliments 
que rep del mateix Ajuntament, d’Aldi, del 
Banc d’Aliments de la Comunitat Europea, 
del Consell Comarcal de l’Anoia, de la 
parròquia de Sant Pere i dels vilatans.  L’entitat 
també organitza recollides d’aliments, i rep 
una subvenció de La Caixa per a comprar 
productes de primera necessitat. Tothom qui 
vulgui aportar aliments pot adreçar-se al local 
de l’entitat, a la plaça de l’Estació, els dilluns 
de 9 a 2/4 d’11 del matí i de 2/4 de 6 a les 
7 de la tarda.

Una escola 
amb sang
76 persones van anar a donar sang en 
l’acapte organitzat pels alumnes de sisè 
de l’escola El Turó amb la col·laboració 
del Banc de Sang i Teixits. Van poder 
donar sang 65 persones, 15 més que 
l’any passat. De les 65 donacions 13 
eren de donants nous. Aquest va ser 
el setè any que l’escola col·laborava 
en l’organització de la campanya.  
Els alumnes n’elaboren el material 
promocional i el difonen. També 
treballen una unitat didàctica sobre la 
sang i les donacions, de manera que 
prenen consciència de la impor tància 
de donar sang per poder cobrir les 
necessitats del Banc de Sang i Teixits, 
que en necessita mil bosses al dia. De 
cara al proper curs El Turó es planteja 
estendre la iniciativa a la resta d’escoles.

Amb la Marató 
de TV3
Masquefa va sumar-se a la Marató 
per la pobresa de TV3 i va recaptar 
573 euros. L’AMPA de l’Escola Font 
del Roure va organitzar un berenar 
solidari i una tómbola on es van 
sor tejar ar ticles de segona mà, activitat 
amb què es van recaptar 165 euros. 
També es van destinar a aquesta causa 
benèfica els 93 euros de la venda de 
garlandes del ball de la Festa de Sant 
Isidre. La resta de diners es van recaptar 
en les guardioles instal·lades en les 
dependències municipals i els comerços. 
Masquefa, doncs, va contribuir a la xifra 
de 4.030.182 euros que va recollir la 
marató. Aquests diners es destinaran 
a programes socials d’entitats centrats 
en la infància, l’assistència, l’habitatge i la 
inserció sociolaboral.
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El president del Consell Comarcal de l’Anoia, 
Xavier Boquete, també alcalde de Masquefa, 
ha tramès a la consellera d’Ensenyament 
de la Generalitat, Irene Rigau, una carta en 
què mostra el seu “absolut desacord” amb 
l’aportació econòmica que el Govern català 
ha fet aquest curs 2011-2012 als serveis de 
transport i menjador escolars a la comarca, 
dos serveis bàsics que els Consells presten 
per expressa delegació del Govern català, 
que és l’òrgan que en té la competència. 
Boquete qualifica de “tisorada del tot 
desproporcionada” la reducció de 
l’aportació, que ha passat dels 3.139.315,37 
euros del curs passat als 2.479.352,20 del 
curs 2011-2012 (659.962,87 euros menys) 
per a tots dos serveis. El Consell no hauria 
pogut prestar els serveis de menjador i 
transport escolars sense l’aportació de 
613.000 euros que la Diputació ha fet de 
manera extraordinària i sense cap garantia 
de continuïtat. 

Càstig al transport escolar 
no obligatori
Boquete denuncia que la Generalitat “castiga 
especialment el transport escolar considerat 
no obligatori”, és a dir, el d’aquells alumnes 
que s’han de desplaçar a centres docents 
del mateix municipi però que estan allunyats 
del seu lloc de residència, en ocasions a 4 o 
fins i tot 6 quilòmetres de distància. Aquest 
és el cas, a Masquefa, dels estudiants de les 
urbanitzacions de Can Parellada, El Maset i 
Can Quiseró.

En el capítol del transport escolar no 
obligatori, la Generalitat ha reduït la seva 
aportació en 521.267,11 euros. A l’Anoia, 
amb 17 rutes i 1.310 alumnes transportats 
diàriament, el cost del transport escolar no 
obligatori ascendeix a 1.137.000 euros, dels 
quals la Generalitat n’ha aportat aquest curs 
només 222.927,36.
Aquesta manca de finançament forçarà 
el Consell Comarcal, per mandat de la 
Generalitat, a cobrar a les famílies usuàries  
una taxa d’1,5 euros per infant i dia a partir 
del curs que ve, la tarifa més baixa de les 
recomanades pel Govern. Des de fa anys 
l’insuficient aportació de la Generalitat ja està 
obligant els Ajuntaments de Masquefa, Piera, 
Òdena, Cabrera i la Torre de Claramunt a fer 
grans esforços econòmics -tot i que tampoc 
no en tenen la competència- per mantenir 
el transport escolar no obligatori i no haver 
de repercutir-ne els costos a les famílies.
Aquesta situació representa una “autèntica 
amenaça” per a la igualtat d’oportunitats 
en l’accés a l’escolarització. En molts casos 
els alumnes que usen el transport escolar 
no obligatori no disposen de transport 
públic regular, i ni tan sols podrien fer el 
trajecte a peu, ja que haurien de passar per 
la carretera o per terrenys no urbanitzats i 
sense enllumenat, amb el conseqüent perill 
que això comporta.
El Consell Comarcal denuncia “el greuge” 
que suposa que “la mateixa Generalitat 
que ens redueix dràsticament l’aportació 
per al transport escolar no obligatori, 

financi íntegrament aquest mateix servei 
en municipis d’altres comarques”. I mostra 
la seva “indignació” perquè la resta de 
comunitats autònomes no apliquen la 
distinció entre transport escolar obligatori 
(el dels alumnes que es desplacen a un altre 
municipi per anar a estudiar) i el transport 
escolar no obligatori (els dels alumnes que 
estudien en centres del mateix municipi 
però allunyats del seu lloc de residència), 
assumint-ne per igual els costos.
Per tot això, Boquete reivindica la necessitat 
“d’avançar cap a un nou model que garanteixi 
un tracte d’absoluta igualtat entre tots els 
infants i joves” i es posa a la disposició de la 
consellera per treballar-hi. En la seva opinió, 
cal superar la distinció entre obligatori i no 
obligatori, sustentada només en el criteri 
de canviar o no de municipi per anar a 
l’escola, i aplicar “altres criteris més reals i 
sobretot més justos”, com per exemple el 
quilometratge, l’existència o no de transport 
públic regular, el nombre de rutes i usuaris, i 
el nivell de la renda de les famílies.

Consell Comarcal i ajuntaments reclamen al Govern de la 
Generalitat una solució per al transport escolar no obligatori
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Emprendran les accions necessàries perquè la Generalitat incrementi el finançament 
del transport d’aquells alumnes que estudien al mateix municipi però viuen en nuclis i 
urbanitzacions allunyades, i reivindicaran un nou model més just
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Des d’aquest mes de juliol l’Ajuntament ha donat un nou impuls 
al projecte Masquefa Sense Fils. Els usuaris d’aquesta xarxa wifi 
municipal de connexió a Internet disposen de nous serveis i 
poden beneficiar-se de majors facilitats en els tràmits.

Nous serveis
IP pública fixa. Alguns serveis a Internet precisen d’una IP 
pública per a funcionar correctament (instal·lació de vídeocameres, 
accés remot / vpn, gestió de ports d’entrada …) 
Factura digital. Els usuaris poden accedir online a recollir la 
seva factura en format digital i amb tot detall. Per a obtenir-la 
cal connectar-se a l’adreça http://factures.masquefa.cat i introduir 
l’usuari i la contrasenya que se’ls facilitaran a la recepció de 
Masquef@ula.
Cobrament mensual. Ja es pot domiciliar mensualment el 
cobrament i, per tant, no és necessari avançar les quotes d’Internet 
de tot un semestre. 
Alta assequible. L’import per a adquirir l’equipament necessari 
per a donar-se d’alta del servei Masquefa Sense Fils (antena, router 
wifi, adaptador usb …) es pot  fraccionar en sis mesos sense 
cap cost addicional. Així es redueix el cost inicial i es faciliten les 
opcions de pagament. 

Per a més informació i per a sol·licitar els nous serveis cal adreçar-
se a la recepció de Masquef@ula, al Centre Tecnològic Comunitari 
(avinguda Catalunya, 62). 

Noves tarifes 
D’altra banda, per poder seguir avançant en el projecte, des 
d’aquest juliol s’han actualitzat les tarifes del servei Masquefa 
Sense Fils, congelades els darrers quatre anys. Les tarifes continuen 
sent les més econòmiques i competitives del mercat perquè les 
famílies de Masquefa continuïn gaudint d’un servei essencial i al 
mateix temps puguin estalviar i no haver de patir els imports 
abusius de les operadores tradicionals en el nostre territori. 
Les noves tarifes de Masquefa Sense Fils són:
• Accés bàsic: 8€ mensuals + IVA
• Accés residencial: 12€ mensuals + IVA
• Accés Professional: 22€ mensuals + IVA
• IP pública i fixa: 6€ mensuals + IVA
L’Ajuntament també està treballant per incorporar a Masquefa 
Sense Fils un nou servei de veu IP (telefonia per Internet). Els 
usuaris no hauran de mantenir la línia telefònica convencional per 
disposar de trucades. A més, podran conservar el número actual 
(93772 XXYY).  També gaudiran de les millors tarifes del mercat.

Contra el tancament del Servei 
d’Integració Laboral
L’Ajuntament està fent gestions perquè es reobri el Servei d’Integració 
Laboral (SIL) que fins ara atenia específicament al col·lectiu de les 
persones amb discapacitat per ajudar-les a trobar feina i vetllar per la 
seva inserció en el mercat de treball. Aquest servei, que gràcies a un 
conveni amb la Fundació ECOM s’oferia una vegada al mes al CTC, 
era utilitzat per persones amb discapacitat de la vila i d’altres municipis, 
i s’ha hagut de tancar provisionalment per manca de finançament. 
Les retallades dels Pressupostos de l’Estat en les transferències a les 
comunitats autònomes ha forçat la Fundació ECOM a presentar un 
Expedient de Regulació d’Ocupació que afecta tots els SILs que tenia 
en funcionament, en espera que al setembre s’arribi a una solució.
L’Ajuntament ha tramès la seva disconformitat pel tancament del SIL 
a la Secretària d’Ocupació i Relacions Laborals i directora del Servei 
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat, Esther Sánchez. L’alcalde 

li ha demanat que prioritzi “l’atenció específica a aquells col·lectius 
que, com el de les persones amb discapacitat, han de superar, per 
les seves característiques o circumstàncies personals, inconvenients 
afegits als de la població en general per a incorporar-se al mercat de 
treball”. Els SILs oferien orientació a les persones amb discapacitat i 
realitzaven una important tasca de sensibilització entre les empreses 
per afavorir la contractació d’aquestes persones. Des del tancament 
del SIL els usuaris han estat derivats al Servei d’Ocupació de 
l’Ajuntament, tot i que no es tracta d’un servei especialitzat en les 
persones amb discapacitat. 
L’Ajuntament s’ha adherit a un manifest i una recollida de signatures 
perquè es reobrin els Serveis d’Integració Laboral. Reclama 
que es defineixi urgentment “una estratègia conjunta entre les 
entitats del Tercer Sector i l’Administració Pública per posar fre al 
desmantellament dels SILs". L’alcalde també va oferir tot el seu suport 
per a reobrir aquest servei durant la visita que el vicepresident de la 
Fundació ECOM Barcelona, Manel Mora, i la gerent, Marta Obdulia, 
van fer a Masquefa al juny.

Masquefa Sense Fils amplia serveis i actualitza les tarifes
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L’Ajuntament ha adquirit una màquina per a pintar principalment 
la senyalètica dels carrers (passos de vianants, línies contínues 
i discontínues i voreres), encara que també està preparada 
per a pintar tot tipus de superfícies. Amb aquesta mesura el 
Consistori preveu obtenir un important estalvi anual, ja que 
fins ara s’havia de recórrer a una empresa externa per a la 
realització d’aquests treballs, mentre que amb l’adquisició 
d’aquesta màquina, que ha costat 6.000 euros, els podrà 
assumir la Brigada Municipal. Només en pintura vial es calcula 
que es podran estalviar uns 60.000 euros a l’any.

La Rojo ‘estrena’ plaça

La reforma del pati del Recinte Rogelio Rojo ja és una realitat. 
El dissabte 9 de juny, coincidint amb la celebració de la Ciutat 
Gegantera, Masquefa va estrenar la ‘nova’ plaça. Els treballs han 
consistit a pavimentar 1.785 metres quadrats de superfície, 
instal·lar nou enllumenat i enderrocar dues edificacions 
obsoletes annexes a l’edifici de l’antiga fàbrica. Es tracta de les 
construccions que fa uns anys va acollir el centre Masquef@ula 
i de l’edifici de l’antic magatzem de la fàbrica, que es trobaven 
en mal estat. 
També s’ha fet un nou accés al pati des del carrer Santa Clara, 
adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, i s’han enjardinat 

350 metres quadrats de parterres entre el carrer Santa Clara 
i el pati interior del recinte. A més, s’ha millorat el drenatge de 
les aigües pluvials i s’ha instal·lat un nou sistema de reg, que 
es traduirà en un important estalvi d’aigua i de diners per a 
l’Ajuntament. El sistema manté l’antic dipòsit que recollia l’aigua 
de la pluja, que ara es reaprofitarà per regar.
Amb un cost de 300.035,71 euros, l’actuació no ha comportat 
cap cost per a l’Ajuntament. S’ha finançat íntegrament amb una 
partida del Ministeri de Cultura que el grup de Convergència i 
Unió a Madrid va aconseguir amb una esmena als Pressupostos 
Generals de l'Estat.

Nou aparcament a Can Parellada
Després de les obres que la Diputació de Barcelona va dur 
a terme a la B-224z, al seu pas per Can Parellada, per reduir 
la velocitat dels vehicles i garantir la seguretat de conductors 
i vianants, l’Ajuntament de Masquefa ha completat ara 
l’actuació i hi ha habilitat un nou aparcament gratuït. Amb 
aquest nou espai s’aconsegueix incrementar l’ofer ta de places 
d’aparcament en una zona residencial i que alhora concentra 
un volum important de comerços i empreses. 
Els darrers anys l’Ajuntament ha augmentat notablement 
l’ofer ta d’aparcament al conjunt de Masquefa, on s’han 
creat aproximadament 500 places noves amb l’habilitació 
de diversos pàrquings, per exemple els dos que es van fer a 
l’avinguda Catalunya o els de la zona de l'escola Font del Roure, 
a l’avinguda Maresme, i el Passeig de la Via.

L’Ajuntament s’estalviarà 60.000 
euros a l’any amb la compra d’una 
màquina de pintar

NOTÍCIES
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Sis membres de Protecció Civil obtenen la titulació oficial

Sis integrants de l’agrupació de Masquefa 
han obtingut la titulació oficial per a fer 
de voluntaris de Protecció Civil després 
de superar un curs d’aquesta matèria 
impartit pels professors de l’Escola de 
Seguretat Pública de la Generalitat, 
la mateixa que forma altres cossos 
de seguretat i emergències com els 

Mossos d’Esquadra, les Policies Locals 
i els Bombers. En el curs, que va tenir 
lloc durant tres caps de setmana a 
l’Ajuntament de Vic, els masquefins 
van rebre formació sobre circulació, la 
legislació vigent en l’àmbit de la protecció 
civil, primers auxilis, intervenció en 
emergències i assistència psicològica a 

víctimes de catàstrofes, entre altres. Ara 
tots els 12 integrants de l’Agrupació de 
Protecció Civil de Masquefa tenen la 
titulació oficial. Aquest cos de voluntaris 
col·labora en tasques de prevenció en 
esdeveniments públics i celebracions 
populars, i dóna suport als cossos de 
seguretat en emergències.

Tota la informació, al teu correu electrònic

La Diputació de Barcelona ha concedit a l’Ajuntament de 
Masquefa ajuts econòmics per un import total de 182.545,24 
euros per al desenvolupament de diversos programes, serveis 
i accions municipals durant aquest 2012. Tot i l’actual context 
de dificultats econòmiques, l’Ajuntament ha aconseguit que la 
Diputació augmenti notablement la seva aportació a Masquefa 
respecte a l’any passat. L’increment és de 43.115,34 euros.
Els ajuts abasten diversos àmbits, encara que degut a l’actual 
conjuntura econòmica primen les partides destinades a 
polítiques de promoció econòmica i de foment de l’ocupació. 
Així, per exemple, destaquen els 28.270,02 euros destinats al 
finançament dels serveis locals d’ocupació, els 25.440 euros 
per a l’activitat del viver d’empreses del Centre Tecnològic 
Comunitari, els 14.250 per al Pla de Desenvolupament 
Econòmic Territorial, els 7.872 per al programa ‘La feina un 
clic’, i els 7.000 euros per a la implantació del projecte de 
desenvolupament i comerç.
L’ens provincial també aporta 9.141 euros per a la prestació 
de serveis socials bàsics, i uns altres 9.312,21 per al servei 

d’atenció domiciliària. El capítol de formació també obté 
importants ajuts, concretament 7.500 euros per als cursos de 
preparació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mig, 
i 5.377,88 euros per a la Xarxa Transició Escola Treball (TET) 
Anoia Sud.
Altres subvencions destacades són els 2.000 euros destinats 
al Banc d’Aliments, els 5.031 per al funcionament del Servei 
d’Atenció a la Petita Infància i la Família (les llars d’infants) 
i els 3.084 euros per al servei de menjadors de les escoles 
bressol municipals, a més de la partida de 15.000 euros que 
la Diputació ha atorgat aquest any de manera extraordinària 
per a la Ciutat Gegantera 2012.
A més,  l’ens provincial també ha atorgat,  entre 
altres,  subvencions per al programa de prevenció de 
drogodependències (6.000 euros), el Pla Local de Joventut 
(5.101), el desenvolupament del Pla de Participació Ciutadana 
(5.966), diversos projectes i activitats en matèria de sanitat 
ambiental (6.061) i el programa estable d’activitats ‘Fem 
Cultura’ (3.000).

La Diputació concedeix a l’Ajuntament subvencions per valor 
de 182.545 euros, 43.115 més que l’any passat

NOTÍCIES

Connecta’t a www.masquefa.cat i subscriu-te al 
butlletí electrònic de l’Ajuntament

Cada setmana rebràs al teu mail la informació que t’interessa

Vols estar al dia de les 

notícies de Masquefa, 

l’agenda d’activitats o 

l’oferta de cursos?
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Ferrocarrils reestructurarà la línia 
i incorporarà trens semidirectes 
a partir del 28 de juliol
A partir del 28 de juliol Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya remodelarà el servei de la línia Llobregat-Anoia per 
adaptar-la a la demanda real garantint-ne la qualitat i introduint 
millores. Destaca la creació de trens semidirectes que suposaran 
una reducció del temps de viatge. Al matí, en hora punta (de 
les 6h a les 9h), 1 de cada 3 trens de Masquefa a Barcelona 
serà semidirecte. A la tarda, 1 de cada 2 trens de Barcelona 
amb arribada a Masquefa entre les 18h i les 21h també serà 
semidirecte. En tots dos casos el temps de viatge es reduirà en 
8 minuts. El trajecte de Masquefa a Barcelona passarà dels 62 
minuts actuals a 54. I el de Barcelona a Masquefa dels 64 minuts 
actuals a 56.
En hora punta es manté l’oferta de trens i se n’hi habiliten 
de semidirectes. De les 6h a les 7h del matí hi haurà 2 trens 
per hora (1 semidirecte), i de les 7h a les 9h 3 trens per hora 
(1 semidirecte). En l’hora de menor afluència d’usuaris, entre 
les 11h i les 13h, es reduirà l’oferta de 2 trens per hora a 1 
tren per hora. El tren que se suprimeix és el que obliga a fer 
transbordament a Martorell, de manera que s’eliminen tots els 
trens llançadora actuals. En l’hora intermèdia es manté l’oferta 
de 2 trens per hora.

Nous horaris de pas 
També es produiran algunes variacions en l’hora de pas del trens 
per l’estació de Masquefa.
• Trajecte Masquefa-Barcelona: 06.35h / 06.55h / 

07.15h / 07.35h / 07.55h / 08.15h / 08.35h / 08.55h / 09.35h 

/ 10.15h / 10.35h / 11.29h / 12.29h / 13.29h / 13.49/ 14.29h 
/ 14.49h / 15.29h / 15.49h / 16.29h / 16.49h / 17.29h / 
17.49h / 18.29h / 18.49h / 19.29h / 19.49h / 20.29h / 20. 49h 
/ 21.29h / 21.49h / 22.24/ 23.14h

• Trajecte Barcelona-Masquefa: 06.37h / 07.17h / 
07.37h / 08.17h / 08.57h / 09.17h / 10.17h / 11.15h / 12.15h 
/ 12.29h / 13.09h / 13.29h / 14.09h / 14.29h / 15.09h / 
15.29h / 16.09h / 16.29h / 17.09h / 17.29h / 18.09h / 18.29h 
/ 19.09h / 19.29h / 20.09h / 20.29h / 21.09h / 22.09h / 
22.59h 

Horaris a l’agost
• Dissabtes i festius: tot el servei serà d’1 tren per hora. 
• Dies feiners: el servei de 7h a 10h serà de 2 trens per 

hora, i a partir de les 10h d’1 tren per hora.
En els dies vinents podreu trobar tota la informació sobre els 
horaris de la línia completa a la recepció de l’Ajuntament (C/ 
Major, 93) i també a la pàgina web municipal www.masquefa.cat.

A partir del setembre, nous cursos per a persones adultes
L’Ajuntament ja està elaborant l’ofer ta de cursos formatius 
que les persones adultes podran fer a par tir de setembre. 
La nova ofer ta formativa  inclourà cursos d’àmbits com les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació, l’aprenentatge 
de llengües, els coneixements de base i els accessos als 
sistema educatiu i la formació per a l’ocupació. Els masquefins 
també podran apuntar-se a cursos d’expressió ar tística i 
espor ts organitzats per les entitats.  Tota l’ofer ta formativa 

es recollirà en una guia que es podrà consultar, a par tir del 3 
de setembre, online a www.masquefa.cat i també en supor t 
paper a l’Ajuntament i el CTC. 
Les inscripcions als cursos començaran el 12 de setembre. 
El 18 de setembre, a les 10h, es farà al CTC una sessió 
informativa sobre la formació per al nou curs. Les inscripcions 
ja es poden fer online a www.masquefa.cat i presencialment al 
CTC (avinguda Catalunya, 60).

Anuncia't a la Batega

L'aparador que es veu a 
totes les cases de Masquefa

Truca al 
93 772 61 15/670 51 93 46
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SANTA MAGDALENA 2012:
Una festa per a tothom, amb els actes de sempre i amb més novetats que mai
Masquefa ja té a punt una nova edició de la Festa Major, que se celebrarà del 20 al 24 de juliol. El programa, 
dissenyat per L’Alzinar i l’Ajuntament, amb el suport del teixit associatiu, arriba aquest any carregat de novetats, 
moltes de les quals són aportacions i propostes que han fet les entitats i els particulars en un exercici que ha 
obert la celebració a tothom. Al mateix temps, la festa de la nostra patrona, Santa Magdalena, manté les activitats 
tradicionals i, sobretot, un esquema festiu que té 135 anys d’història

Des de l’aparició, l’any 1877, de la Societat 
Artesanal Masquefense, l’organització de 
la Festa Major de Masquefa l’ha liderat 
sempre la societat cultural vigent: l’any 1898, 
la Unió Masquefense; l’any 1928, el Casino 
Popular Recreatiu; després de la guerra 
civil, el Centre Nacional, i des de l’any 1959 

l’Alzinar, amb el suport de l’Ajuntament en 
les últimes edicions. Això converteix, molt 
possiblement, el nostre model festiu en únic 
a la comarca. També pel fet de mantenir 
durant molts i molts anys activitats que ja han 
esdevingut autèntics clàssics i que s’associen 
indissolublement a la nostra identitat. 

Activitats que, tal i com dicta la tradició, 
aquest 2012 podrem gaudir una vegada 
més, com per exemple les actuacions dels 
Montgrins, que seran a Masquefa per 65è 
any consecutiu, la passada, l’ofici de missa, 
la serenata, les sardanes, el fabulari, el sopar 
de gala, el gran concert de festa major, el 
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PROGRAMA D’ACTES FESTA MAJOR MASQUEFA 2012
Divendres 20 de juliol
A les 6 de la tarda SIRENA DE LA 
FÀBRICA ROGELIO ROJO
A les 6 de la tarda INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ CENTENARI DE LA 
TARGETA POSTAL A MASQUEFA a càrrec 
d’en Juli Molano a la Capella del Roser

A 2/4 de 7 de la tarda
REPIC DE CAMPANES

A 2/4 de 7 de la tarda a la plaça de l’Estació 
TEATRE INFANTIL DE TITELLES amb 
TUTATIS i “EL RATOLÍ  PÉREZ”

A les 7 de la tarda INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ DIBUIX MANGA a les 
oficines de l'Alzinar, a càrrec de Núria Isart, 
professora de l’Alzinar

A 2/4 de 8 del vespre PUZLE GEGANT 
DELS PAÏSOS CATALANS. Organitza: 
Masquefa per la Independència i Coordinadora 
d'Associacions per la Llengua

A les 8 del vespre a les oficines de l’Alzinar, 
SORTEIG DE LLOTGES (Taules de l’Envelat) 

A les 9 del vespre a la plaça de l’Església 

BATEIG DE FOCS DE LA 
COLLA INFANTIL PIXAFOCS I 
CAGAESPURNES i seguidament fins 
l’Ajuntament  CORREFOC INFANTIL

A les 10 del vespre a l’envelat SOPAR DE 
GALA de FESTA MAJOR. Amb el següent 
menú: Pastís de peix amb salsa d'espàrrecs verds. 
Llata de vedella amb prunes i bolets. Copa de gelat 
de vainilla i caramel

A 2/4 d’12 de la nit a l’envelat, PREGÓ i tot 
seguit BALL. Amb el DUO MARICEL

A les 12 de la nit CORRE – STARS

Dissabte 21 de juliol
A les 9 del matí al poliesportiu BÀSQUET 3 
X 3 .Organitza: Club Bàsquet Masquefa

De 9 a 1 del migdia a l’envelat, VI OPEN 
DE TENNIS TAULA DE LA VILA DE 
MASQUEFA

A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça de l’Estació 
Exhibició dels alumnes de TAEKWONDO de 
l’Alzinar 

A 2/4 de 7 de la tarda CERCAVILA amb 

passeig de gegants pels carrers de la vila. Amb 
la Colla de Geganters i Grallers de 
Masquefa. Aquest any comptarem amb la 
presència dels Gegants i Gegantons de 
l’Agrupació de Colles Geganteres de 
Catalunya, en Treball i na Cultura, en 
Pau i l’Alegria i els grallers de la Colla de 
Grallers de la Llacuna. La Colla de Ball 
de Bastons de Masquefa i la Colla de 
Diables Pixafocs i Cagaespurnes i la 
seva Batukada

A les 8 del vespre al camp de futbol I 
MEMORIAL RAFAEL GARCIA. Partit 
de futbol entre combinat Alzinar i FS Espardenya 
contra el FC Masquefa Veterans

A 2/4 de 10 del vespre a l’envelat, TEATRE DE 
GUERRILLA amb “EL XARLATAN”

A les 11 de la nit, CORREFOC amb la Colla 
de Diables Pixafocs i Cagaspurnes, i el 
Drac Bufut. Aquest any començarà a l’Església, 
C/Crehueta, Santa Clara, Av. Catalunya, Xic de 
l’Anyé, C/Major i Ajuntament

A 2/4 d’1 de la matinada, tots plegats i 
acompanyats per La Batukada, anirem a l’escola El 
Turó per gaudir d’un magnífic CASTELL DE 
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ball popular, la cercavila –aquest any amb 
la presència dels gegants de Catalunya, el 
Treball i la Cultura, i els gegantons, en Pau i 
n’Alegria, o el correfoc, per citar-ne només 
alguns. 
D’altra banda, la Festa Major d’aquest 2012 
incorpora nombrosos actes nous, amb la 
voluntat de renovar-la mantenint al mateix 
temps el seu caràcter més tradicional. Moltes 
de les novetats són propostes que han fet les 
entitats de la vila i alguns particulars, sense els 
quals la celebració no hauria estat possible. 
Entre les novetats destaquen, per exemple, 
l’exposició ‘Centenari de la targeta postal a 
Masquefa’,una col·lecció de fotografies de 
principi del segle XX que s’utilitzaven com 
a postals, una exposició de dibuix manga, un 
trencaclosques gegants dels Països Catalans 
que es farà a la plaça de l’Estació, el bateig 

de la colla infantil dels diables Pixafocs i 
Cagaspurnes, una original cercavila d’artistes, 
un torneig de bàsquet 3X3 o el primer 
Memorial Rafael García de futbol. També per 
primera vegada podrem remullar-nos a la 
piscina sota la llum de la lluna, ballarem balls 
de saló nocturns, o caurem en la nostàlgia 
amb l’acte de reconeixement al cinquantè 
aniversari de la proclamació de les primeres 
pubilles i dames d’honor de Masquefa. A més, 
viurem alguna sorpresa amb la Nit en Blanc 
(recordeu, és imprescindible anar vestits de 
blanc!), xalarem amb un espectacle de circ i, 
també per primera vegada, tancarem la festa 
amb havaneres. 
Actes nous i actes de sempre faran, de 
ben segur, que absolutament tots sortim al 
carrer i gaudim de la festa.
Molt bona Festa Major!

FOCS. Des de la mateixa escola podreu gaudir 
millor dels focs terrestres i aeris

A la 1 de la matinada al pati del recinte Rogelio 
Rojo LA NIT EN BLANC música de tots els 
temps

Diumenge 22 de juliol
A 2/4 de 12 del matí, des de l’Ajuntament i fins a 
la parròquia de Sant Pere de Masquefa, tradicional 
PASSADA de FESTA MAJOR amb els 
MONTGRINS i tots els estaments, entitats, 
grups i vilatans i vilatanes que hi vulguin participar

A les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere 
de Masquefa, OFICI SOLEMNE DE FESTA 
MAJOR, on s’interpretarà la Missa de J.Perosi “Te 
Deum Laudamus”, interpretada per la CORAL 
L’ALZINAR,  acompanyats per l’Orquestra 
MONTGRINS i sota la direcció del mestre 
Enric Pascual. Ballada dels BASTONERS 
després de l’ofertori

Seguidament, el seguici, amb la companyia dels 
Gegants de Masquefa i els Gegants i Gegantons 
de l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya 
ens conduirà a la Plaça de l’Estació on es farà el 
tradicional FABULARI de FESTA MAJOR

I a continuació..., SARDANES amb la Cobla 
Orquestra MONTGRINS

A les 6 de la tarda, a la Plaça de l’Estació, a 
passar-ho bé amb la companyia UN PARELL 
DE NASSOS i el seu espectacle BANYS 
D’ESCUMA

A les 7 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere, 
CONCERT DE FESTA MAJOR amb la 
Coral l’Alzinar, acompanyats musicalment per 
l’Orquestra MONTGRINS i sota la direcció del 
mestre Enric Pascual

Des de les 10 del vespre i fins la 1 de la nit, 
PISCINA OBERTA amb classe nocturna 
d’AQUATRAINER

A les 10 del vespre, al carrer Sant Antoni, 
SERENATA A L’AJUNTAMENT amb 
l’Orquestra MONTGRINS

A les 11 de la nit  a l'envelat, demostració dels 
alumnes de  BALLS DE SALÓ de l’Alzinar i del 
professor Fernando Orihuela

Seguidament RECONEIXEMENT 50 ANYS 
DE PUBILLES

A les 12 de la nit, a l’envelat, BALL DE GALA 
amb l’Orquestra Internacional MONTGRINS. 
Ball de socis i sòcies casats/des i el ball del fanalet

Dilluns 23 de juliol
A les 6 de la tarda, als jardins de la Torre 

“FARCELL DE JOCS TRADICIONALS” 
amb FEFE I COMPANYIA 

A 2/4 de 8 de la tarda, a la plaça de l’Estació, 
SARDANES AMB ELS MONTGRINS

Des de les 10 del vespre i fins la 1 de la nit, 
PISCINA OBERTA amb classe nocturna 
d’AQUATRAINER

A les 2/4 d'11 de la nit, a l’envelat GRAN 
CONCERT DE FESTA MAJOR, amb la 
Cobla Orquestra  MONTGRINS

I a continuació, SARAU DE FESTA MAJOR, 
amb l'Orquestra Internacional MONTGRINS. 
Ball de socis i sòcies solters/es

Dimarts 24 de juliol
A les 7 de la tarda, a la Plaça de l’Estació, 
ESPECTACLE DE CIRC amb 
ESCARABELLOS i l’espectacle 
“QUIMERA”

A continuació als jardins de la Torre, CUINA 
INTERCULTURAL, XXXI MOSTRA DE 
CUINA DE MASQUEFA, amb els millors 
plats dels cuiners i cuineres de la vila. Organitza: el 
PEV, Zitzània i l'Alzinar 

A les 10  del vespre HAVANERES amb MAR 
I VENT i ROM CREMAT
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LA CRÒNICA

SANT ISIDRE
RECUPERA TRADICIONS 
I S’OBRE A LES NOVETATS
Com no podia ser d’altra manera, la 
pluja va tornar a reclamar la seva quota 
de protagonisme en la Festa Major Petita; 
que Masquefa va celebrar del 15 al 20 
de maig. Un inoportú aiguat va fer acte 
de presència a última hora i va obligar 
a suspendre les dues darreres activitats.  

Però el mal temps no va deslluir una 
celebració que va repetir èxit. 
La festa del patró de Masquefa, Sant 
Isidre, va combinar algunes novetats amb 
els actes de tota la vida. Entre les novetats, 
una d’especialment significativa perquè 
suposava recuperar una vella tradició, la 

d’organitzar actes el mateix dia del sant 
del patró. El dimarts 15 l’Associació de 
la Gent Gran, en Pere Aloy i l’Antonio 
Malet ens ensenyaven com es treballava 
antigament la terra amb una participada 
llaurada a la finca vinya Albiol. Abans, 
un esmorzar de pagès havia ajudat a 

Sant ‘Isidru’ llaurador, patró dels pagesos masquefins
Els pagesos catalans poden estar 
contents perquè estan sota la 
protecció de dos Sants o Patrons. 
Cronològicament el primer va ser 
Sant Galderic, agricultor de Vievila, 
al Carcasses ( Rosselló), que va 
néixer l’any 830 i va morir l’any 900. 
Canonitzat a Narbona el 990, la seva 
tomba era venerada a Mirapeix. 
L’any 1035 van traslladar-ne les seves 
relíquies a Sant Mar tí de Canigó, i en 
època de sequera se’l baixava fins 
a la plana de Perpinyà o fins a mar. 
Després de la ‘Guerra dels Segadors’ 
i del trist ‘Tractat dels Pirineus’ 
(1659), la monarquia hispànica i 
la francesa decideixen repar tir-se 
el territori català i Sant Galderic 

es quedarà a la Catalunya francesa 
o Catalunya Nord. Actualment es 
co-patró del bisbat de Perpinyà, 
ciutat on va ser traslladat durant 
la Revolució francesa l’any 1795, i 
encara es manté com a patró dels 
pagesos al Baix Ebre, el Montsià, el 
Pla de l’Estany i el Rosselló.
San Isidro va ser el segon Sant dels 
pagesos en arribar a Catalunya. 
Nascut a Madrid a final del S. XI, va 
morir el 15 de maig del 1130 i la 
seva llegenda es va estendre per tota 
Castella, on s’afirmava que mentre ell 
anava a missa els seus bous llauraven 
la terra del seu senyor, Don Juan de 
Vargas, guiats per un àngel invisible. 
Quatre segles després, el rei Felip III 

patia una greu malaltia i, per curar-
lo, es va organitzar una processó per 
traslladar les relíquies de San Isidro 
des de Madrid fins al dormitori del 
Rei a Casaribios del Monte. Miracle 
o no, Felip III es va recuperar. 
La família reial va promoure la 
seva canonització (1622), i el seu 
patronatge es va estendre de 

CAFÈS AMB HISTÒRIA
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Castella a tots els territoris de la 
monarquia hispànica.
Sigui com sigui, els pagesos 
de Masquefa van triar com a 
representant a San Isidro, conver tint-
lo en ‘Sant Isidre’ o ‘Sant Isidru’, com 
l’anomenaven les veus populars. A 
Masquefa, cada 15 de maig paraven 
l’activitat per celebrar una bona 
festa des de temps immemorials. La 
primera festa de la que disposem 
documentació es de l’any 1899, al 
local social de La Unió Masquefense 
(Crehueta 42, actualment una botiga 
asiàtica). El dia festiu consistia en 
una missa al migdia, un bon dinar a 
casa, com correspon als dies de festa 
grossa, i per la tarda s’organitzava 
un ball amenitzat per una orquestra. 
Aquell mateix any es va llogar per 
130 pessetes una orquestra a Torras. 
Els balls eren variats però n’hi havia 

un de principal i característic: el ball 
de la ‘garlanda’, que es manté viu 
fins avui. La ‘garlanda’ és un tor tell 
molt bo i que es va conver tir en tot 
un símbol d’ostentació. Els homes, 
especialment els més joves, en edat 
per buscar núvia, compraven aquest 
pastís per regalar-lo a la noia amb qui 
volien ballar. Elles s’havien de penjar 
el tor tell del braç i ballar amb les 
garlandes que els havien regalat. Els 
mes arrauxats en compraven més 
d’una, i el que més en comprava i 
regalava, més potencial econòmic 
demostrava i més dificultava el ball 
de la noia amb totes les garlandes 
penjades. Després de 7 o 8 balls es 
feia la mitja par t i un ressopó on 
es menjaven les garlandes abans de 
continuar ballant. Per finalitzar es 
sor tejava una ‘garlanda’ tres o quatre 
vegades més gran que les normals. 

La comprava el que en donava més. 
Aquest tenia dret a ballar tot sol 
amb la seva parella al mig de la sala. 
L’any 1899 es van vendre un total de 
52 garlandes a un preu de 65 i 80 
cèntims de pesseta. El preu total de 
la festa va ser de 262 pts. 
Els temps han canviat i ja no es poden 
organitzar festes per menys de dos 
euros, però Sant Isidre continua 
present entre nosaltres en la Festa 
Major Petita cada 15 de maig. Així 
ho van voler representar en l’edició 
d’enguany en Pere Aloy, l’Antonio 
Malet i l’Associació de la Gent 
Gran, amb una llaurada amb cavall, 
un esmorzar de pagès, l’exposició 
d’eines del camp, i un ball popular.

Xavier Pérez Fornés
Fonts: Arxiu Jaume Mas i Bonastre 
de l’Alzinar

agafar forces. També es va fer una missa, 
una exposició d’eines del camp i un ball 
popular.
Altres novetats van tenir com a 
protagonista el Drac Bufut, que celebrava 
el desè aniversari. Dissabte a la nit Bufut 
i uns altres quatre dracs vinguts de Piera, 
Santa Perpetua, Sant Quintí de Mediona 
i Sant Boi, van posar-nos la por al cos 
amb un espectacular correfoc.  Hores 
abans, el nostre drac havia bufat un pastís 
mentre li cantàvem la cançó d’aniversari, 
i havia assistit  impassible a una sorollosa 
tabalada. També es va fer un taller de 
mocadors de diables i una exposició de 
dracs.
El Casal de Joves també va aportar aire 
fresc. La nit de divendres va debutar a 
la festa amb una doble sessió d’humor i 
música. El monologuista Alberto Castro 
va fer-nos esclatar de riure abans que el 

grup martorellenc ‘Baratos’ ens convidés 
a moure l’esquelet fins a no poder més.
Els actes nous van conviure amb 
clàssics com el Sopar de Faves que 
organitza l’Alzinar, i el lliurament de les 
Faves d’Argent, els premis amb què es 
reconeix la tasca de dues persones que 
han treballat altruïstament per la vila.  
Més de 200 persones van llepar-se els 
dits amb les faves cuinades per María 
José Arango i Dolors Arnau. Encara amb 
la panxa plena, Carme Estruch i Maria 
Mercè Altés van rebre, emocionades, les 
Faves d’Argent. Els guardons feien justícia 
a la trajectòria de dues dones que són 
sòcies fundadores de l’Alzinar, integrants 
de la Coral de l’entitat i voluntàries de la 
parròquia.
El capítol d’actes tradicionals també 
va incloure la cercavila. Encapçalada 
pels gegants, l’Isidre i la Magdalena, 

els bastoners, els diables i els tabals, el 
seguici va recórrer la vila, acompanyat 
dels geganters i grallers de La Llacuna.  
Tampoc no hi van faltar l’eucaristia en 
honor a Sant Isidre, el ball de la garlanda, 
i la disco mòbil.
Sant Isidre va deixar-nos moltes 
més activitats: un contacontes, una 
presentació literària, un espectacle 
d’improvisació i un taller de banderoles 
per a la Ciutat Gegantera organitzat per 
l’Esplai Giravolt. En l’àmbit esportiu,  es 
van disputar les finals de la Lliga d’Hivern 
de Futbol 7, el Club Excursionista Anoia 
va fer l’exposició de les fotografies de la 
sortida a peu a Montserrat de l’Alzinar i 
l’elecció dels guanyadors, i es va celebrar 
la cloenda del Torneig Comarcal d’Hoquei. 
També vam gaudir del Campionat de Tir 
al Plat i el Campionat de Catalunya de 3 
Hores de Resistència d’Autocròs.
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MASQUEFA, CIUTAT GEGANTERA 2012

Diumenge 10 de juny. Faltava poc per a 
les 2 del migdia quan l’emoció continguda 
deia prou i esclatava de cop. Les llàgrimes 
feien acte de presència en els rostres 
dels geganters i grallers i s’afanyaven a 
córrer galtes avall sense fre. Ho acabàvem 
d’aconseguir. La Colla de Geganters i 
Grallers de Masquefa, amb el suport dels 
companys de La Llacuna, havia fet ballar per 
primera vegada els gegants de Catalunya, 
el Treball i la Cultura. Masquefa era 
proclamada oficialment Ciutat Gegantera 
2012 i “carregava sobre les espatlles tot 
el pes d’una de les nostres tradicions més 
genuïnes”, en paraules de la cap de colla 
masquefina, Elena Fàbregas.
Pocs minuts abans, les llàgrimes ja havien 
fet una tímida aparició quan els infants de 
la colla havien fet ballar per primer cop 
la dansa Peuets de Gegant als gegantons 
de Catalunya, en Pau i n’Alegria, amb el 
suport dels bastoners masquefins. En tots 
dos casos, la colla de Masquefa (Ciutat 
Gegantera 2012) havia recollit el testimoni 

d’una Colla de la Seu d’Urgell (Ciutat 
Gegantera 2011) que ha deixat molt alt el 
llistó de representar la cultura gegantera 
arreu.
L’acte de traspàs posava el brillant punt 
final a dos intensos dies en què Masquefa 
va acollir la festa gegantera més gran que 
anualment se celebra a Catalunya i que 
va portar fins a la nostra vila 122 colles i 
3.500 geganters i músics, a més d’un miler 
de seguidors.
La festa va ser un èxit rotund. Va deixar-
nos algunes d’aquelles imatges que queden 
impregnades a la retina. Una d’elles, la de la 
riuada de gegants i gegantons que, just abans 
del traspàs, inundava els carrers de la vila en 
quatre espectaculars cercaviles simultànies, 
repetint un exercici que la tarda de dissabte 
ja ens havia posat la pell de gallina.

Una festa per a tothom
El programa va demostrar ser realment 
gegant i va oferir-nos una completa proposta 
d’activitats per a tothom. Es va estrenar amb 

la benvinguda a les autoritats i la inauguració 
del monument a la Ciutat Gegantera, una 
espectacular rèplica en ferro de les siluetes 
dels gegants de Masquefa, l’Isidre i la 
Magdalena, obra del manyà masquefí Joan 
Cardús. La va destapar una integrant del 
jurat d’un singular concurs de televisió que 
pretenia escollir el pregoner de la festa. La 
paròdia, a càrrec del grup local Teatrerus, va 
fer riure el públic que va aplegar-se al jardí 
del CTC.
Infants i joves també van viure la festa en 
primera persona, participant en els jocs 
gegants que omplien el pati de l’escola El 
Turó i decorant una de les parets de l’antiga 
biblioteca amb un grafit commemoratiu. 
Simultàniament la Colla de Ball de Bastons 
de Masquefa i el grup de ball de gitanes 
de Torredembarra ens mostraven com es 
ballen unes danses que també tenen una 
gran tradició a casa nostra. 

Descobrir Masquefa
A més, la festa ens va descobrir alguns 

UN ANY GEGANT!
Després del gran èxit de la festa de la Ciutat Gegantera, 
Masquefa encara ara 365 dies en què ostentarà el títol 
honorífic de capital del món geganter Mira al facebook de Ciutat Gegantera 

totes les fotografies de la festa
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aspectes que no coneixíem de la nostra vila 
de la mà de l’historiador local Xavier Pérez. 
Una passejada per l’Església de Sant Pere i 
la Santa Creu, la Capella del Roser, la plaça 
de l’Estació, l’Església de Sant Pere i l’antiga 
fàbrica Rogelio Rojo ens va donar una 
idea dels orígens de Masquefa, la formació 
del nucli antic, l’arribada del ferrocarril i la 
posterior industrialització de la vila. També el 
Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils, 
el CRARC, va obrir de bat a bat les seves 
portes per acollir els encuriosits visitants.
La Ciutat Gegantera 2012 també ens va fer 
gaudir d’una mostra de balls protocol·laris 
de gegants d’arreu de Catalunya, una 
sorollosa cercavila nocturna de capgrossos, 
amb la Colla de Diables Pixafocs i 

Cagaspurnes, un enlluernador castell de 
focs gentilesa de Pirotècnia Rosado i, com 
a plat fort, el concert de la nit de dissabte. 
El grup The Trumpets of Falopy –autors de 
l’himne de la Ciutat Gegantera- i Obrint Pas 
van ‘encendre’ el miler de persones que va 
reunir-se al reformat pati de la Rojo i que, 
de ben segur, diumenge van despertar-se 
encara endormiscats amb les matines del 
grallers de l’Anoia.

Tómbola solidària
La festa va lluir la seva cara més solidària 
amb la tómbola que l’Associació del Grup 
de Voluntaris de Masquefa va organitzar al 
CTC per a recollir fons i comprar aliments 
per a les persones més necessitades. Es 

van sortejar articles regalats pels comerços 
locals i les aportacions dels masquefins van 
permetre recollir uns diners que seran de 
gran ajut. L’entitat també va promoure una 
recollida d’aliments.
Però la festa de la Ciutat Gegantera no va 
ser més que l’inici de tot un any que serà 
gegant per a Masquefa. La colla tindrà la 
responsabilitat, i l’honor, de fer ballar els 
gegants i els gegantons de Catalunya a 
tot arreu on se la convidi. També haurà de 
treballar per a fomentar la cultura gegantera. 
Encara amb ressaca per la festa, la colla ja 
pensa a organitzar una ruta gegantera a 
l’Anoia per donar a conèixer els gegants de 
la nostra comarca. Però aquesta serà ja una 
altra història.

Unes setmanes després de la celebració de la ‘nostra’ Ciutat 
Gegantera 2012, és el moment d’algunes reflexions i agraïments . 
No voldríem deixar-nos ningú. Per això fem un agraïment global de 
poble, de poble valent i acollidor, que hem sabut estar a l’alçada, i que 
ens ha tret el millor de cadascú per assolir  l’èxit i el reconeixement 
i felicitacions d’institucions, colles geganteres i visitants.
A les nostres retines encara llueixen imatges que no podrem oblidar, 
carrers plens de gegants, capgrossos, gegantons i geganters,grallers i 
tabalers, de masquefins gaudint d’una gesta que difícilment podrem 
tornar a repetir a la nostra vila, de menuts bocabadats mirant cap 
el cel buscant el gegant més alt, el més espectacular…  moltes 
emocions que varen envair els carrers de Masquefa .
Hem dit que no volíem fer excepcions, però, n’hem de fer. Hi ha 
col·laborat tothom, però hi ha hagut persones, entitats, que hi han 
posat el coll i sense ells, possiblement, no ho haguéssim assolit: 
gràcies als Bastoners de Masquefa, que amb els seus bastoners 
petits i els petits geganters hem format els portadors dels gegantons 
de Catalunya; aquests Peuets de Gegants són el futur geganter del 
nostre poble; a la Colla de Geganters i Grallers de la Llacuna i en 
Lluís Ardévol de Piera, no surten paraules d’agraïment que puguin 
valorar el que han fet per Masquefa, són i seran part de la Colla 
local per sempre; entitats com l’Alzinar, les Puntaires, els Teatreus, 
l’Esplai Giravolt, Els Tabals, Els Diables Pixafocs i Cagaespurnes, Dansa 
Urbana, la direcció i personal de la Biblioteca, el Casal de Joves, 
l’associació de botiguers i la resta de restauradors i comerços; Inac; 
Pirotècnia Rosado; The Trumpets off Falopi (Bimba), Perruqueria 
Hortènsia; Xavier Leoz, Xavier Domènech; Nicolàs Serra, l’institut, 

les escoles Font del Roure, El Turó i  Masquefa II, la Policia Local, 
Protecció Civil de Masquefa i de Capellades, l’ADF, membres de 
l’equip de govern i del Consistori, empleats de l’Ajuntament i els 160 
voluntaris acreditats masquefins i masquefines de totes les edats, a 
tots ells: MOLTES GRÀCIES !
Tot i el moment difícil que vivim i que per primer cop una Ciutat 
Gegantera no ha pogut comptar amb el finançament habitual, 
les institucions han fet un esforç important i han aportat el seu 
granet de sorra per fer possible aquest projecte de cultura i tradició: 
Ajuntament de Masquefa i altres que ens l’han assignat i dels que 
esperem, arribin, com Departament de Patrimoni Cultural de la 
Generalitat, Diputació de Barcelona i Consell Comarcal de l’Anoia.
Per últim, l’agraïment més preuat i merescut, a tots els membres 
de la Colla de Geganters i Grallers de Masquefa, per més d’un any 
de molta feina, de moltes hores sense dormir, de molts entrebancs 
superats amb il·lusió i esforç, per la seva valentia, altruisme i capacitat 
de patiment, per organitzar i garantir que tot sortís bé, i per la passió 
que hem avocat en aquest projecte, fent realitat el nostre somni 
més gegant.
El nom de Masquefa passarà a la història de la imatgeria catalana, ara 
ja formem part del reduït grup de viles que han organitzat Ciutat 
Gegantera. Ara toca gaudir durant un any de les sortides com a 
Colla representativa dels Geganters de Catalunya, escampant el 
nom de Masquefa arreu del territori, amb l’orgull i passió d’anoiencs.
Una abraçada gegant a tots. Fal·lera Gegantera !!

Colla de Geganters i Grallers de Masquefa

MOLTES GRÀCIES!



MASQUEFA batega     20

NOTÍCIES

Estiu de festes majors 
al Maset, Can Parellada 
i La Beguda 
Aquest estiu els masquefins tindrem 
l’opor tunitat de gaudir de diverses 
festes majors. Els dies 10, 11 i 12 
d’agost se celebrarà la Festa Major del 
Maset. Els dies 23, 24, 25 i 26 serà el 
torn de la de Can Parellada. I els dies 
30 i 31 d’agost i 1 i 2 de setembre, serà 
La Beguda Alta la que celebrarà la seva 
festa grossa. 
Trobareu tota la informació en l’agenda 
municipal que s’editarà a final de juliol. 
La podreu trobar en format paper a 
les dependències municipals i els forns, 
i també consultar-la a la pàgina web 
www.masquefa.cat, a la columna de 
destacats de la dreta.

Sardanes per la Diada
El dia 11 de setembre Masquefa se sumarà 
a la Diada Nacional de Catalunya amb una 
ballada de sardanes amb la Cobla Rosaleda. 
Es farà a la tarda a la plaça de l’Estació.

Festa del Raïm
Els dies 15 i 16 de setembre tindrà lloc 
una nova edició de la Festa del Raïm, la 
celebració amb què Masquefa recorda 
els seus orígens pagesos. Trobareu tota la 
informació a l’agenda municipal del juliol.

Trobada de puntaires
El 22 de setembre se celebrarà a Masquefa 
la dotzena trobada de puntaires, que cada 
any reuneix participants vingudes d’arreu. 
Tindrà lloc a la plaça de l’Estació a les 5 de 
la tarda. En cas de pluja es traslladarà a la 
Sala Polivalent.

Del 3 al 9 de setembre, XIII Setmana de la Gent Gran

Dilluns 3 de setembre
Marató de competicions: 
parxis, remigio, dómino
17h. Sala Polivalent Recinte Rogelio Rojo

Dimarts 4 de setembre
Xerrada ‘Servei de 
teleassistència’
10h. Sala d’actes del CTC
A càrrec de Núria Brossa (Televida)

Macro Joc del quinto
18h. Sala Polivalent Recinte Rogelio Rojo

Dimecres 5 de setembre
Pel·lícula: ‘La gata sobre el 
tejado de Zinc’
18h. Sala Polivalent Recinte Rogelio Rojo

Dijous 6 de setembre
Ball amb discoteca mòbil

18h. Sala Polivalent Recinte Rogelio Rojo

Divendres 7 de setembre
Teatre ‘La casa de los olvidos’
19h. Recinte Rogelio Rojo

Dissabte 8 de setembre
Espectacle de play-back
19h. Sala Polivalent Recinte Rogelio Rojo

Diumenge 9 de setembre
Ofici Religiós
12h. Sala Polivalent Recinte Rogelio Rojo

Dinar de germanor (paella 
popular)
14h. Pati Recinte Rogelio Rojo

Ball amb Orquestra
Entrega dels obsequis a l’avi, 
l’àvia i el matrimoni més grans
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Del 3 al 9 de setembre tindrà lloc la tretzena edició de la Setmana 
de la Gent Gran. L’Ajuntament ha organitzat una àmplia agenda 
d’activitats formatives i lúdiques que farà que la gent gran de la vila 
passi set dies d’allò més intensos.
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ESPORTS

Quan l’esport és una festa
Tot i el mal temps Masquefa es va calçar 
el diumenge 3 de juny les esportives 
per participar en la doble Cursa Popular 
organitzada per la Festa de l’Esport. Un 
centenar de persones va córrer en una 
prova que, per primer cop, fusionava 
la Cursa Popular (de 2,2 quilòmetres) 
i la Cursa de Can Parellada (de 5,6 
quilòmetres). 
Hi van prendre part persones de totes 
les edats. La cursa és una ocasió ideal per 
a passar una bona estona en companyia 
d’amics i familiars mentre es practica 
un hàbit saludable. Els organitzadors, 
l’Ajuntament i l’Associació de Propietaris 
de Can Parellada, van reconèixer l’esforç 
de tots els participants, als quals se’ls va 

lliurar una samarreta. També va haver-hi 
guardons per al tres primers classificats de 
cada categoria.
També per la Festa de l’Esport el circuit 
del Recinte Rogelio Rojo va acollir la sisena 
prova del Campionat de Ral·li Slot Català, 
i la primera del Campionat local de cotxes 
a escala 1/28. Un total de 86 vehicles van 
puntuar per al campionat de clubs, i 15 
per al campionat local. Va ser un ral·li de 
carreteres progressives, amb desnivells que 
van propiciar salts espectaculars. 
A més, el pavelló va ser l’escenari del 
segon Trofeu de Patinatge Artístic Vila 
de Masquefa. Va tornar a ser un èxit 
d’assistència, amb nombrós públic, i de 
participació, amb 110 patinadores de clubs 

com el Granollers, el Santa Perpètua, el 
Ciutat de Terrassa, el Sabadell i l’amfitrió, el 
Club Patinatge Artístic Masquefa. Les locals 
van aconseguir 13 títols. Les masquefines 
van protagonitzar una marxa conjunta que 
va impressionar el pavelló.

Els millors especialistes del país van fer rugir els seus motors al 
circuit de La Pedrosa en la disputa d’una emocionant cursa del 
Campionat de Catalunya de 3 Hores de Resistència d’autocròs. 
Els pilots i l’organització van desafiar el mal temps i van brindar 
un gran espectacle automobilístic, que durant una bona estona 
va transcórrer sota una intensa pluja que els va obligar a donar el 
millor de sí. Quan s’havien superat les 2 hores de cursa i completat 
115 voltes, una forta calamarsada va obligar els organitzadors -Gas 
a Fons- a aixecar la bandera vermella i donar la prova per acabada. 
Això sí,  ja s’havia disputat el 60% de la prova que cal per considerar-
la vàlida. La prova de Masquefa va ser la més participada de les tres 
que fins ara s’han disputat del Campionat de Catalunya de 3 Hores 
de Resistència: hi van prendre part 30 equips i 67 pilots.
Els representants masquefins van protagonitzar una actuació 
meritòria. L’equip Gas a Fons 2 (format pels pilots Albert Pons i 
Xavi Valls) va completar 102 voltes amb el seu Seat 127, marca que 
els va situar en la vuitena posició de la Classe I (vehicles de fins a 
1.600 cc) i en el dissetè lloc de la general. L’equip Masquefins va 
fer 112 voltes amb un Opel Astra que va tenir un comportament 
impecable. Antonio i Francisco Sánchez van ser sisens en la Classe 
II (cotxes de fins a 1.200 cc) i van acabar  vuitens de la general. 
El guanyador absolut de la cursa va ser l’equip Fast Parc Motor. Els 
pilots David Castanys i Jordi Anglarill van volar sobre el circuit de 

La Pedrosa i van completar 115 voltes en poc més de dues hores i 
quatre minuts. El segon lloc del podi va ser per a Jordi Zapata i Ivan 
Cano, de l’equip Piera Motor, també amb 115 voltes.
L’equip HRC Competició, format per J. Lucas. H. Navarro i R. 
Sacristán, també va pujar al podi gràcies a un registre de 114 voltes.
Aquesta era la quinzena vegada que Masquefa gaudia d’una matinal 
d’aquesta especialitat del motor. I la prova va estar a l’alçada de 
les expectatives: els pilots van regalar un autèntic recital i van 
demostrar la gran qualitat de pilotatge que atresora el campionat 
català.

Conduint sota la pluja

Classificacions de la Cursa Popular
Benjamí masculí
1. Daniel Manzano
2. Daniel Medina
3. Marc Ruiz
Benjamí femení
1. Laura Duran
2. Marina Medina
3. Laia Expósito
Infantil masculí:
1. Óscar García

2. Aitor Rodríguez
3. Jordi Sánchez
Infantil femení:
1. Laia Castaño
2. Lian Wen Carbonero
3. Aina Nieto
Júnior masculí:
1. Adrià Castaño
2. Ruben García
3. Roger Nieto

Júnior femení:
1. Carla García
2. Natàlia Recio
3. Lorena Or tíz
Sènior masculí:
1. David Burgos
2. Juan Carlos Ruiz
3. Ferran Nieto
Sènior femení:
1. Beatriu Pi

2. Àngels Munné
3. Dolors Sagués
Cursa de Can Parellada 
(masculí)
1. Joan Valverde
2. Joan Cardús
3. José Mar tín
Cursa de Can Parellada 
(femení):
1.Creu Pacacín Cabañas
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LA NIT EN QUÈ GUANYEM TOTS
La Nit de l’Esport va tornar a reunir la nombrosa família esportiva de Masquefa. Els clubs i els esportistes no van 
faltar a la gala que organitza l’Ajuntament per acomiadar la temporada amb un bon sopar, una botifarrada cuinada 
per voluntaris del FC Masquefa i la Cofradía. El Consistori va brindar-los un merescut homenatge per la seva tasca

NIT DE L’ESPORT 2012

PREMIS A ENTITATS

A Fondu Competició. Per la implicació en l’esport del motor i les curses

Associació de Motoristes S 4133. Per l’organització de la Festa de la Moto i la implicació en l’esport del motor

Club Bàsquet Masquefa. Per la tasca feta en l’esport del bàsquet durant tot l’any
Club Excursionista Anoia. Pels seus 10 anys recorrent el nostre país, caminant i pujant muntanyes, i ajudant-nos a descobrir 
indrets fantàstics de la nostra geografia que si no fos a peu no sabríem que existeixen
Club Patí Masquefa. A l’equip Benjamí A, pel segon lloc a la Copa Federació i per l’afany de treball i de superació

Club Patinatge Artístic Masquefa. Pel treball, la dedicació i l’esforç de totes les patinadores

Club Twirling Can Parellada. Per la dedicació i constància en el món del twirling

Escola Municipal Futbol Base Masquefa. Per la tasca que fa amb tots els nens i nenes

Futbol Club Masquefa. Per la tasca i dedicació al món del futbol

Masquefa Slot. Per l’entusiasme i el treball en l’organització de curses d’escalèxtric

Societat de Caçadors l’Esquirol. Per la tasca continuada en el món de la caça

Gim Dolça. Per l’entusiasme i il·lusió per fer esport

Club Cicilista BTTsords Catalunya. Per la tasca d’integració de persones sordes i no sordes en l’esport

 

PREMIS A ESPORTISTES

Gustavo Mansilla, Núria Pons, Rosa M. Mas, Juan Carlos Trueba i Gemma Carrasco (Paraolímpics). En 
agraïment a l’esforç que fan aquests campions. Destacar la Núria Pons, que practica esquí, equitació i fins i tot surf.
Enrique Gómez (Gas a Fons). Per ser de la junta del Gas a Fons. Per fer possible, gràcies a la seva dedicació, que l’entitat faci cursa 
rere cursa durant aquests 10 anys. Perquè li agraden els esportistes i l’esport masquefí. Perque s’ho mereix.

Santi Sagués (Club de Tir Esportiu). Millor esportista de la seva especialitat. Campió de Catalunya i d’Espanya d’Alta Precisió 
en Carrabina BR-50 Sotck, i sots campió de la 2a fase Copa Presidente. Sots-campió d’Espanya per equips de F-Clas en Carrabina 
Restricted. I Campió de pistola Stardand 2011 en la Lliga del Club de Tir

Salvador Bermúdez (Club Petanca Masquefa). Per la bona trajectòria a l’entitat i per ser el més regular a la lliga

Francis García, ‘Pumuky’ (Futbol Sala Espardenya). Per ser un dels jugadors més regulars de l’any

Joaquim Clemente (Masquefa Tennis Taula). Per la trajectòria en el club i per ser-ne fundador

Iñaki Percaz (Unió Ciclista Masquefa). Per la participació en la marxa cicloturista Quebrantahuesos

Mercè Oller (L’Alzinar, aeròbic). Per la seva dedicació

Josep Aguilera (L’Alzinar, taekwondo). Pel seu treball i per haver participat i quedat tercer en el Campionat de Catalunya 
de punses de la seva categoria

Ricard Lemonche (Bonavista Gym). Per quedar 3r de Catalunya en taekwondo ITF  

Dani Gómez (biketrial). Per la trajectòria i per ser Campió d’Espanya i subcampió del món  

 

LLIGA D’HIVERN DE FUTBOL 7

Talleres Igualdad. 1r de la lliga / Revimon. 2n de la lliga / Atlètic La Carreta. 3r de la lliga i campió de la Copa Anoia / Gamper 
Sport. 4t de la lliga / Alzinar. 5è de la lliga i campió de la Copa Masquefa / Fut7 Piera. 6è de la lliga / Alfatel Comunicacions. 7è de la 
lliga / Marc Quesada. Màxim golejador / Mikel Amaro. Porter menys golejat
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ESPORTS

Vent Mestral guanya les 24 Hores de Futbol Sala
L’equip Vent Mestral va ser el merescut campió de les maratonianes 
24 Hores de Futbol Sala de Masquefa disputades el 15 i 16 de juny. 
El conjunt de Sant Feliu del Llobregat es va imposar per 5 gols a 3 
a l’equip Tron Tacas, de Sant Andreu de la Barca, en una final molt 
igualada. 
El Vent Mestral i el Tron Tacas van classificar-se per a la final després 
de superar dues duríssimes semifinals que es van decidir en la loteria 
dels penals. El campió, el Vent Mestral, va empatar a sis gols amb 
l’equip Bar Músico Loco, que va acabar el torneig en el quart lloc.  El 
sotscampió, el Tron Tacas, va deixar a la cuneta el Gamper Sport, el 
representant masquefí que va arribar més lluny (va quedar tercer), en 
desfer als penals l’empat a un gol amb què havia acabat la semifinal. 
Els masquefins van tenir la mala fortuna de marcar-se en pròpia porta. 
A més d’aquests quatre equips,  les 24 Hores de Futbol Sala, 
organitzades pel Futbol Sala Espardenya, amb el suport de 
l’Ajuntament, van comptar amb la participació dels masquefins Can 
Pa, GrupTDE-Can Vidal, Cebollinos, Koreanos, Family’s Football, Bar 
Pepinazo, Tokaitos i Paketes, a més de Banda Sorpresa i Los Mínimas 

El FC Masquefa, cantera per a l’Espanyol
El Futbol Club Masquefa ha signat un contracte d’afiliació amb 
el Real Club Deportiu Espanyol. Els ‘pericos’ tindran prioritat 
davant qualsevol altre club català i de la Comunitat Europea 
a l’hora d’incorporar a les seves files les joves promeses que 
destaquin en el club masquefí. L’Espanyol abonarà al Masquefa 
30.000 euros per cada futbolista que jugui almenys cinc partits 
amb el primer equip. El club masquefi informarà al RCD 
Espanyol dels jugadors que destaquin perquè els seus tècnics 
en puguin fer el seguiment. D’altra banda, el club blanc-i-blau 
col·laborarà amb el futbol base del FC Masquefa aportant-hi 
els seus coneixements tècnics i mètodes d’entrenament, a més 
d’organitzar xerrades tècniques. 
El contracte el van signar el president del FC Masquefa, Juan 
Llamas, i el directiu responsable del Futbol Base de l’Espanyol, 

Pedalades que trenquen barreres

Fins a 200 corredors de totes les edats van participar el 27 de 
maig a Masquefa en la segona Marxa BTTSords Sense Barreres, 
una competició de bicicleta de muntanya organitzada pel Club 
BTT Sords de Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
i de les empreses Reformas y Construcciones Ledesma. A més 
del caire esportiu, la marxa té un vessant solidari, ja que vol 
afavorir la integració social de les persones sordes.
La prova, amb un recorregut de 36 quilòmetres i un desnivell de 
934 metres, va sortir del poliesportiu de Masquefa i va acabar 

en aquest mateix indret després de recórrer carrers, camins i 
pistes de la vila i també dels Hostalets. En l’esdeveniment hi van 
participar algunes persones sordes, També hi van col·laborar 
voluntaris intèrprets, a més de la Policia Local i Protecció Civil.
El dia abans la Sala Polivalent va acollir una conferència-
audiovisual de José Luís García Ginard, un ciclista aventurer que 
pateix sordesa profunda i que ha recorregut més de 18.800 
quilòmetres. Ginard va explicar la seva interessant experiència 
al centenar de persones que s’hi van aplegar.

(de Sant Andreu de la Barca), el K-Peones (de Capellades) i Taxi 
Moreno (d’Esparreguera). Tots ells van oferir un gran espectacle 
futbolístic, al nivell de categoria nacional, als nombrosos afeccionats 
que es van aplegar al pavelló. Tant els afeccionats com els equips van 
destacar la gran organització del torneig.

Genís Vera. L’acord és un reconeixement a l’excel·lent tasca de 
formació que duu a terme el club masquefí.



VIATGES SOLIDARIS
Cada any hi ha ONG que presenten 
propostes per fer vacances solidàries. 
Camps de treball, viatges de turisme 
responsable, estades solidàries i brigades 
internacionals. Heus aquí unes quantes 
opcions per a conviure durant l’estiu 
amb poblacions del sud; ampliar la visió 
sobre les altres cultures i saber com 
treballen les organitzacions locals. Els 
objectius de totes aquestes activitats 
són força semblants, tot i les diverses 
denominacions que tenen segons qui 
les organitzi.
Abans del viatge, la majoria d’ONG 
ofereixen una formació especialitzada 
obligatòria per aprofundir en la 
realitat del sud, saber els objectius de 
les organitzacions que es visitaran i 
fomentar la convivència entre el grup. 
Tan bàsic com la formació és el treball 
de després del viatge. La idea és que 
els qui hi han participat divulguin 
allò que han après, contribueixin a 
sensibilitzar l’entorn sobre les causes 
dels problemes del món actual i 
denunciïn les situacions injustes que 
afecten aquests països

Camps de treball
Els camps de treball són organitzats 
per entitats i associacions juvenils, 
amb el suport de la Direcció General 
de Joventut. Combinen el lleure amb el 
servei a la comunitat, bé ajudant persones, 
bé protegint la natura, bé recuperant el 
patrimoni... Hi ha molts camps de treball, 
tant a Catalunya com arreu del món. La 
majoria es fan durant les vacances, però 
en trobem de modalitats molt diverses: 
n’hi ha que duren quinze dies, a l’estiu; i 
n’hi ha de fins a 6 mesos, a països del sud. 
Hi pots participar si tens entre 14 i 30  

anys. Per inscriure’s cal pagar una quota 
(cada organització estableix la seva) que 
garanteix les despeses d’allotjament, 
alimentació, direcció tècnica i animació, 
així com l’assegurança de responsabilitat 
civil. No inclou el transport per a arribar 
al camp ni l’assegurança de viatge.

Voluntariat a l’estranger
Vols conèixer països diferents, viure una 
experiència d’intercanvi cultural i, alhora, 
fer una tasca solidària? La Unió Europea, 
per mitjà del Servei Voluntari Europeu 
(SVE), t’ho posa a l’abast. Durant un 
període entre mig any i un any, els joves 
poden col·laborar activament amb una 
organització d’un altre país en feines 
d’àmbit social, ambiental, cultural, de 
desenvolupament tecnològic, de lleure...

AGÈNCIES DE VIATGE 
ALTERNATIVES
Algunes agències de viatges fugen també 
de les aglomeracions i els típics destins 
turístics. Contacten directament amb 
els petits empresaris del país per tal de 
potenciar l’economia local a través dels 
allotjaments, restauració i altres activitats. 
Aquestes agències es mouen fora dels 
circuits comercials i asseguren un tracte 
i compensació digna a la gent del país en 
qüestió.

Intercanvis
Si tens ganes de viatjar, si vols conèixer 
gent nova o bé conviure amb joves 
de l’estranger, potser t’interessen els 
intercanvis. N’hi ha de tota mena i durant 
tot l’any. N’organitzen les institucions 
públiques, algunes associacions i entitats 
diverses. 

I SI ENCARA EN VOLS MÉS...
Hi ha cargols que canvien de closca. Per 
què no podem fer el mateix nosaltres? 
Us imagineu que per viatjar no ens 
calgués emportar-nos la casa a sobre 
amb una rulot o pagar per dormir a un 
hotel? Que tinguéssim sempre una casa 
esperant-nos allà on anem de vacances? 
L’intercanvi de cases és un sistema 

utilitzat per moltes famílies que volen 
conèixer món de manera econòmica. A 
Internet hi ha molts webs que serveixen 
per posar en contacte les persones que 
volen intercanviar casa per viatjar. El més 
habitual és fer un intercanvi simultani, és 
a dir, tu vens a casa meva i jo a casa teva.

Si vols més informació sobre com viatjar, 
recursos, carnets d’alberguista, estades... 
vine al Casal de Joves (Recinte Rogelio 
Rojo) i pregunta’ns.  

UNES VACANCES DIFERENTS

T’agrada viatjar però passes dels grans ‘resorts’, els viatges 
organitzats i les agències de viatges convencionals?

Des del Casal de Joves et proposem un munt d’alternatives:
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UN ANY DE MANDAT: OBJECTIUS 
COMPLERTS

Superat el primer any del mandat, l’equip de 
govern de Convergència i Unió ha complert 
el repte prioritari que s’havia fixat: assolir 

l’estabilitat econòmica a l’Ajuntament. No ha estat gens fàcil, ni 
ho serà en endavant. L’actual context de crisi econòmica global, 
la caiguda en picat dels ingressos en les arques municipals i les 
retallades en les aportacions d’altres administracions, i també 
alguns incompliments, han omplert i omplen el camí d’obstacles.
Però hem fet els deures i els hem aconseguit sortejar. Hem cercat 
noves fórmules que ens han permès generar ingressos addicionals 
a l’Ajuntament, per exemple amb l’ampliació de la concessió del 
servei de l’aigua o la venta i el lloguer fins a 50 anys, mitjançant 
subhasta, de dos solars municipals a Mercadona. I hem aplicat una 
política d’obligada austeritat i de control rigorós de la despesa. 
El pla d’ajust que hem elaborat també ens ha permès acollir-nos 
al Pla de Pagaments de l’Estat. Avui podem dir que hem passat 
d’una situació compromesa a haver saldat els deutes amb tots els 
nostres proveïdors, i de poder-los pagar al dia. 
I, el que és més important, aquesta estabilitat i solvència econòmica 
s’ha aconseguit sense haver de fer cap renúncia en el nostre 
compromís prioritari amb tots els masquefins i masquefines, sense 

haver fet ni un pas enrere en els serveis a les persones. Mentre en 
altres municipis s’estan tancant serveis, a Masquefa podem dir amb 
orgull que garantim la continuïtat de tots aquells equipaments que 
hem guanyat els darrers anys amb molt d’esforç, com el Centre 
Tecnològic Comunitari, la nova Biblioteca, el Casal de Joves, el 
Centre de Dia... Són serveis bàsics, indispensables, i no hi volem 
renunciar de cap de les maneres.
La crisi econòmica obliga a mantenir una política d’austeritat 
i racionalització, precisament per a poder continuar garantint 
aquests serveis. No és possible afrontar grans obres ni escometre 
grans despeses. Però també és cert que a Masquefa s’està fent un 
esforç inversor notable, per exemple amb la construcció del nou 
Centre d’Atenció Primària, un altre dels serveis indispensables, o 
amb la reforma del pati de la Rojo. Ambdues actuacions venen 
finançades al 100% i no comporten cap cost econòmic per a 
l’Ajuntament. I en aquesta línia volem continuar avançant.
Des de Convergència i Unió aprofitem l’ocasió per a desitjar-vos 
una molt Bona Festa Major i animar-vos a tots i totes a participar-
hi activament. També volem fer públic el nostre agraïment a les 
entitats, amb l’Alzinar al capdavant, que s’han arremangat i hi han 
posat més imaginació que mai per a suplir les limitacions d’aquesta 
obligada austeritat i fer possible la festa.

Convergència i Unió

AL CENTRE DE L’ACCIÓ 
POLÍTICA: LA CIUTADANIA
 
La situació actual ens posa davant de 
reptes que hem d’afrontar i als que 

hem de donar resposta. Davant dels moments que estem vivint no 
podem deixar que el temps passi, com qui dia passa any empeny, i 
ens portin a vies mortes sense futur. Aquest no és el camí correcte.
Sembla que són mals temps per parlar de progrés social, d’educació 
i sanitat pública, de participació i transparència, d’ocupació de 
qualitat, o d’igualtat. No ho veiem així. Els progressistes de Masquefa 
(PSC-APM) creiem que, ara més que mai, cal parlar de tot això i és 
necessari posar la ciutadania i les persones al centre de tot debat. 
Aquesta és la nostra aposta i la nostra decisió en moments com els 
actuals. El foment de la ciutadania és transversal i ocupa totes les 
dimensions de la nostra societat. Parlar de persones és parlar de 
desenvolupament econòmic, de serveis, d’igualtat i de transparència. 
És tenir clar que les accions a desenvolupar han de tenir com a 
objectiu primer el benefici social, cultural, educatiu i econòmic de la 
nostra comunitat. 
A Masquefa les persones no som una prioritat, n’hi ha d’altres. 
Deixem de facilitar el transport escolar no obligatori per aquells 
alumnes que viuen lluny dels centres escolars; tenim aturades les 

obres del CAP, que ja hauria d’haver estat construït fa anys; malvenem 
el nostre patrimoni per pagar deutes (menjar per avui, fam per 
demà). A Masquefa no aprofitem un esdeveniment tant important 
com és la Ciutat Gegantera 2012 per promoure el municipi i els 
seus recursos culturals i naturals; els barris del Maset, Can Parellada, 
Can Valls i Can Quiseró estan abandonats i les obres aturades. 
A Masquefa ni tan sols podem consultar les actes públiques dels 
plens al web municipal. Això sí, som capaços de re-pavimentar amb 
300.000€ el pati del recinte de la Rojo, i deixar de pagar els deutes 
als nostres proveïdors, molts d’ells, ciutadans de Masquefa. Quines 
són per tant les prioritats del nostre govern? Les desconeixem. Quin 
és el seu projecte per a Masquefa? El desconeixem, no existeix.
La prioritat de Progrés Municipal (PSC-APM) és la ciutadania i 
les persones. La nostra comunitat per davant de tot. Aquest és el 
nostre objectiu i la nostra responsabilitat. La nostra acció d’oposició 
i les nostres propostes així ho reflecteixen i ho reflectiran.
I deixant la política de banda... no volem perdre l’oportunitat, des 
d’aquest espai, de felicitar les guanyadores de les faves d’argent i a la 
Colla de Gegants de Masquefa per la gran feina realitzada i per, de 
manera anònima i humil, millorar dia a dia el nostre poble. Tampoc 
ens volem oblidar de felicitar a tots els masquefins i masquefines la 
Festa Major. Aprofiteu-la, gaudiu-la i viviu-la! Bona Festa Major 2012!
Progrés Municipal (PSC - APM)

Esta ‘Batega’ hay que dedicársela a los 
‘geganters’, a sus esforzados participantes, 
a los que nos visitaron y a todos los 
vecinos de Masquefa, que con su presencia 
y apoyo, las jornadas brillaron con la mejor 

luz, la del éxito.
Tampoco debemos dejar de mencionar el gran triunfo de 
nuestra selección de fútbol en la copa de Europa; ha sido a lo 
campeón, llenando a los españoles de todos los rincones del 
país, de justo orgullo.

Y como los de la oposición tenemos que ser el ‘Pepito grillo’ 
del alcalde, diremos algunas cosas, que con las alegrías de lo 
anteriormente dicho, serán magnánimas.
Hemos observado que el servicio de recogidas de basura no 
funciona y creemos que en parte es por desconocimiento de 
los vecinos. En esta, nuestra revista, podría el Ayuntamiento 
dar las indicaciones pertinentes para todo lo que no va en los 
contenedores: colchones, muebles, podas, aceite y un largo etc.; 
seguramente, una buena parte de los vecinos, no sabe que hay 
bonificación en el recibo de tasas de basura, por llevarlas a la 

Catalunya

LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
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Gent de Masquefa, volem obrir aquest text 
amb un desig que només té cabuda un cop 
l’any i que és, tal volta, el més joiós de tots: 
us desitgem que passeu una molt Bona 
Festa Major i que gaudiu de valent de tots 

els actes que es fan al poble aquests dies. 
Aprofiteu l’estiu tot el que podeu perquè setembre fa por. 
No és una gran línia per obrir aquest text, no cal dir-ho, però 
és que, veritablement, l’arribada del vinent setembre fa por a 
les famílies que tenen nens en general i a l’escola bressol de 
Masquefa, en particular. 
Però no val a dir res ni lamentar-se, perquè tenim el que van 
voler. Tenim retallades, i ineficàcia, per part d’un Govern que va 
ser votat majoritàriament a les eleccions autonòmiques; i aquí 
a Masquefa la “solució” convergent-unionista (valgui el mot) es 
tradueix en les següents xifres, a escala i en proporció, quant 
als preus de l’escola bressol pel curs 2012 - 2013:  
L’escola bressol passa de 120,50€  a 156,36€. El cost de 
materials passa de 0€ a 120,00€. L’hora d’acollida, preu a la 
setmana, de 31,60€ passa a 36,36€. El menjador, tant per fixes 
com esporàdics, puja 0,50€ /dia. El berenar se suprimeix.
Per tant, a un nen que no es quedi a res extra, li suposa un 
augment de36,00€/mes, més material. D’ altra banda, si el nen 

fins i tot es queda a dinar i té una hora d’acollida, resulta una 
pujada de 51,00€/mes, més la quota de material. El berenar 
se suprimeix a l’escola, s’entén que a casa no. No volem ser 
imprecisos. Com a colofó, les retallades afectaran definitivament 
al personal que treballa a l’escola. Segurament en un altre lloc 
d’aquesta revista hi ha escrita una justificació i fins un “ja podeu 
donar gràcies que no ho hem fet pitjor”, per part d’altri. I és 
molt lleig, això. Ho és perquè, com aquells de l’anunci de la tele, 
nosaltres ja no somos tontos.
Ara no anirem amb la rondalla de la cigarra i la formiga, 
però què bé que hagués anat ara si  uns quants Ajuntaments 
passats haguessin guardat una mica, i si uns altres no haguessin 
gastat tant en coses que ara hem de mantenir sense ajudes ni 
solucions màgiques. Sort que no ens van fer la piscina! 
No fa gaire va venir el senyor bisbe a Masquefa. Crèieu que el 
van portar de visita al local dels Voluntaris on es reparteixen 
aliments bàsics als més afectats per aquest panorama? No, el 
van portar a la Rojo. El que dèiem: fa por. 

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

‘deixalleria’.
Teniendo en mente el desastre de los incendios de Valencia, es 
muy importante hacer cumplir las ordenanzas de limpieza de 
parcelas; basta con darse un paseo por las urbanizaciones para 
observar que esto no se cumple.
Les deseamos unas buenas vacaciones y feliz regreso a todos 
los que puedan hacerlas y a los demás, “santa resignación”.
Un saludo y hasta el próximo número.

Partit Popular
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NOM: Associació de Propietaris de Can Parellada
ANY DE CREACIÓ: 1973  
INTEGRANTS: la junta la integren 9 persones
SOCIS: 215   CATEGORIA: societat
ACTIVITAT: ser el portaveu i l’enllaç dels veïns de la 
urbanització davant l’administració local. Manteniment 
del Casal social i organització d’activitats per als veïns, 
entre aquestes la Festa Major 
adreça: avinguda Baixador, núm. 18
tel.: 667 71 93 93 (Isis Abad) e-mail: isis@fbabogados.net

Els orígens de l’Associació de Propietaris de Can Parellada daten del 1973. Eufrasio Padilla i altres 
veïns la van fundar amb l’objectiu de solucionar els problemes que aleshores patia la urbanització en el 
subministrament d’aigua, l’enllumenat i per la manca d’una xarxa de sanejament. 
Amb el pas del temps, i amb la solució a aquests problemes, l’entitat va anar incorporant nous objectius, 
com per exemple la construcció del Casal social i l’organització de la Festa Major, sense oblidar, però, 
la millora constant de la urbanització i, en conseqüència, de la qualitat de vida dels seus habitants. Des 
del primer dia i fins a l’actualitat, l’associació ha esdevingut el portaveu dels veïns i el seu enllaç davant 
de l’Ajuntament i les administracions, a les quals ha fet arribar les seves reivindicacions, inquietuds i 
propostes. En aquests anys s’han aconseguit importants avenços, com ara el condicionament dels carrers, 
la construcció d’una depuradora d’aigües, la millora del camp de futbol o l’arranjament del baixador del 
tren. Avui, l’entitat continua sent l’altaveu de les peticions dels veïns, la majoria relacionades amb la millora 
dels carrers, la neteja de parcel·les, el transport escolar o la creació de zones verdes.
A més, l’associació –que compta amb 215 socis- organitza diverses activitats que afavoreixen la convivència 
social. En destaca especialment la Festa Major, però també la festa de Carnaval, la Cursa Popular, el torneig 
de futbol, la Fira d’Artesania o els dinars populars. El local social també acull durant tot l’any tallers de 
manualitats, classes de sevillanes i sessions de gimnàstica correctiva per a adults. L’associació es finança 
amb les quotes que paguen els socis, els diners que obtenen amb l’organització d’alguns esdeveniments i 
amb una subvenció de l’Ajuntament.
La junta –integrada actualment per 9 membres (la presidenta, Isis Abad, el vicepresident, Pere Minoves, 
el secretari, Carlos Aguilar, el tresorer José Gómez, i els vocals Victoriano Hernández, José Moral, Fani 
Ramírez, Víctor Manuel Hernández i Enrique Pascual) té com a repte de futur que la urbanització sigui 
recepcionada per l’Ajuntament.
També obre les seves portes a totes les persones que s’hi vulguin incorporar, “especialment gent jove amb 
idees noves”, explica Isis Abad, “per poder fer encara més coses per als infants i adults de Can Parellada”. 
Admet que porta “molta feina”, però assegura que “és molt gratificant, perquè tens contacte directe amb 
els veïns dia a dia i pots contribuir a resoldre els problemes de la urbanització”. En definitiva, es tracta “de 
treballar amb les persones i per a les persones”.

Associació de Propietaris de Can Parellada: 
treballant amb les persones i per a les persones 

“Fundada fa quasi quaranta anys, l’entitat treballa per a 
la millora constant de la urbanització i organitza diverses 
activitats per a potenciar la convivència entre els veïns”


